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اول فصل

باالتر از مدرسه و درست رو به  یسحر، الناز و فاطمه کم گرشیشده بود، اما مهرانا همراه سه دوست د لیتعط رستانیدب بود که یساعت مین

راه انداخته بودند، با  ابانیخ ياعتنا به هر و کر دوستانش که به خاطر پسران آن سو یمهرانا ب. بودند ستادهیا نیبرز يباشگاه بدنساز يرو

 یتوجه رستانیوقت به دختران دب چیصالح ه یعنی! ینگاه خشک و خال کیاز  غیدر شهیح زل زده بود؛ اما مثل همبه صال یناگفتن یحسرت

و  دیپر یسن باال م يبود که صالح با زن ها دهیرا فهم نیشده و سوخته و ساخته بود، ا وانهیکه از عشقش د یدو سال نیا یکرد و ط ینم

.دهد یتوجه نشان نم یرستانیدب يسر سوزن به دخترها کی يبه اندازه  زکرد، و هرگ یم یدوست

:به الناز زد و آهسته رو به آن دو گفت يسقلمه ا سحر

!یعوض يپسره  نیکف ا يدوباره رفته تو نیاه ا -

:آهسته تر از او گفت فاطمه

.ارزن توجه هیاز  غیاما در ره،یم یمهرانا داره م یطفل -

:بلند گفت ياما با صدا الناز

!اما عاشق نشه ره،یم رو خر گاز بگآد -

.شد رهیخورد و به دوستانش خ یتکان مهرانا

ن؟یگفت یهان چ -

:الناز

؟ییکجا -

!میبر یچیه! من -

:گفت يزیسحر با لحن سرزنش آم. سه راه افتادند هر

!ده؟ یو محلت نم یکن یقدر نگاهش م نیا يخسته نشد -

:گفت مهرانا

.کنم یم دونه من نگاهش یاون که نم -

:سحر

!واال يخر -

 ششانین دندینظر گرفته اند و تا نگاه مهرانا را د ریکه آنها را ز دیاز نگاه پسران فهم. نگاه کرد ابانیخ يو به آن سو ستادیا يلحظه ا مهرانا

به  زیو همان طور حسرت آم دهستایمهرانا شدند که ا يبچه ها متوجه . موتورش لم داده بود يباز شد، اما صالح همان طور پشت به آنها رو

.کردند یطرف نگاه م نیبه ا یو شگفت رتیکند و پسرها هم با ح ینگاه م ابانیخ يآن سو

:آهسته تشر زد الناز

!گهید ایا ب -
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:آنکه نگاهش کند گفت یب مهرانا

.برم باهاش حرف بزنم دیمن با -

مهر ماه سرد و گزنده  يروزها نیآخر يهوا. شد دهیکش ابانیخ يه آن سوو ب دیپر يجو يتا دخترها به خودشان بجنبند مهرانا از رو و

دو قدم مانده  یکیشد و  یتر م کیقدم به قدم به پسرها نزد. گر گرفته بود جانیو از ه دیتپ یم شهیقرار مهرانا تندتر از هم یبود، اما قلب ب

 شیاعتنا یخواست بچرخد و ب. مهرانا به حرکت در آورد ير تا پاو نگاه مات و مغرورش را از س دیچرخ شیبه آنها باالخره صالح به سو

:شود که مهرانا گفت

!دیببخش -

.به او زل زد دیبگو يزیآنکه چ یباال برد و ب یپهن و خوش حالتش را کم ياز ابروها یکیو  دیدوباره چرخ صالح

:پسرها نگاه کند گفت ي هیآنکه به بق یآب دهانش را قورت داد و ب مهرانا

د؟یبرسون ییجا هیشه منو تا  یم -

:از پسرها مداخله کرد و گفت یکیفرهود . شانه اش قرار داد و با نگاه مغرورش او را برانداز کرد يکامال برگشت و چانه اش را رو صالح

!رسونمت خانم کوچولو یمن م -

صالح دوخت؛  خیو نگاه درمانده اش را به چشمان سرد و اعتماد به نفسش را از دست داد  يمهرانا همه . دیخند گرید يهر هر با پسرها و

. که پر از التماس بود ینگاه

: آزار دهنده گفت يبا پوزخند صالح

 ؟يبر يخوا یحاال کجا م -

:هول شد و گفت مهرانا

!خونمون -

 ؟يد یا ما رو هم راه م: اش گل کرد و گفت یباز خوشمزگ فرهود

:موتورش نشست و گفت يدفعه صاف رو کیاخمالود به پسرها انداخت و  یاهنگ میصالح ن. دندیهر هر خند باز

!امروزم خودت برو ،یرفت یهمون طور که هر روز خودت م! برو دختر کوچولو -

تر شد و  کیقدم به صالح نزد کیو  اوردیمهرانا از خجالت سرخ شده بود، اما کم ن. دندیخند یم زیر زیکردند و ر یپچ پچ م یه پسرها

:تماس گونه گفتال

!کنم یخواهش م -

:تر از قبل گفت آهسته

!دیتو رو خدا آبروم رو بخر. با دوستام شرط بستم دیشما منو برسون نکهیمن سر ا -

:گفت هیرا برانداز کرد و بعد از چند ثان شیدوباره سر تا پا صالح

!خب، بپر باال یلیخ -

. موتورش را روشن کرد یحرف چیه یب و
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:صالح اخم آلود و خشن دستور داد. و واج نگاهش کرد هاج مهرانا

!االی -

. نگاه کند سوار موتور شد و از آنجا دور شدند یآنکه به کس یخودش را جمع و جور کرد و ب مهرانا

ن کرد و سرش را پشت کمر صالح پنها. صالح چنگ زد یمشک وریشد با ترس و خجالت به پل یاولش بود سوار موتور م يکه دفعه  مهرانا

. خواند یالکرس تیتند تند آ

:کرد و گفت لیبه عقب ما یسرش را کم صالح

خونتون کدوم وره؟  -

.دوم ابونیخ -

. ترمز زد ابانیو صالح سر خ دندیزود به مقصد رس یلیخ. دیبه او چسب شتریاراده ب یگاز داد و مهرانا ب شتریب صالح

.نییپا ایب -

اش  یشگیفرمان موتورش گذاشت و با همان نگاه مغرور هم يصالح آرنجش را رو. و به اطراف نگاه کرد شد ادهیبا ترس و لرز پ مهرانا

:به او زل زد و بعد قاطعانه گفت يا هیچند ثان

. نبند یبا کس یشرط نیهمچ گهیاما د ،یبش عیدوستات ضا يبدن و جلو ریسوارت کردم چون نخواستم از فردا پسرها بهت گ -

 یصورتش سرخ بود، دهان باز کرد تا حرف دلش را به او بزند و خودش را خالص کند، اما صالح ب جانیز از شدت ترس و هکه هنو مهرانا

.اعتنا دور زد و از مقابل چشمانش دور شد

لباس  قبل به يچند لحظه  نیبه دستانش نگاه کرد که هم. قلبش را لرزاند یناگفتن یحال ذوق نیبا ا د،یدهان مهرانا ماس يتو حرف

.دیکش رونیاو را از افکارش ب لیزنگ موبا يصدا. او چنگ زده بود يخوشبو

.الو، سالم مامان -

تموم نشد؟  دنتیکتاب خر نیا! سالم کیعل -

: گفت عیو سر دیلبش را گز مهرانا

.نایبابا جون ا يرم خونه  یدوم؛ م ابونیمامان دنبال کتاب اومدم خ -

:با حرص گفت مادرش

.خونه ارمتیم مارستانیرم ب یکه م يپس بمون اونجا عصر! يانا خلم کردمهر يوا -

.چشم -

.رمیگ یزنم اونجا آمارت رو م یزنگ م گهید ي قهیدو دق! ها ير یزود م -

.يچشم مامان خوبم؛ با -

لذت بخش  شیبرا سرش و سکوت ظهر و سرد مهر ماه هم يرنگ باال یآسمان گرفته و طوس. دیکش یقیرا قطع کرد و نفس عم یگوش

. بود



کاربر انجمن نودهشتیا  87نازنین  – نه من عاشق نیستم                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦

 چیه. شد یو حاال خروار خروار به آن اضافه م افتیآمدند، عشق صالح ذره ذره در دلش راه  يروزیپ يهمان دو سال قبل که به محله  از

او و . بود آپارتمان کی ي هیبا او همسا ند،یبب يباشگاه بدنساز یعنیپاتوقش،  يمهرانا صالح را تو نکهیدانست، قبل از ا یرا نم نیکس ا

 دهیرا در آپارتمان ند گریدو سال هرگز هم د نیا یخودش را داشت و ط يمجرد يپنجم خانه  يدوم و صالح در طبقه  ي بقهمادرش در ط

ساختمان که  ریمد یکمال ياز آقا نکهیلرزاند، اما بدتر ا یصالح دلش را م يغرور و سرد نیا. کرد یبودند، و او هم عمدا خودش را پنهان م

خواست  یم یدلش شکست و حت یآن وقت حساب. سن باال مراوده دارد يبود که صالح مدام با زن ها دهیشن ود،چهارم ساکن ب ير طبقه د

. دلش را از دست داد اریباز اخت د،یدوباره او را مقابل پاتوقش د یسه ماه تابستان وقت یلیاو را بزند، اما بعد از تعط دیق

 يبا شادمهر خواننده را داشت و همان نگاه سرد و مغرور با ابروها یته چهره اش شباهت کم. بیمرموز و غر ییبایصالح بود با آن ز عاشق

 دهیصورتش به کنار، اندام ورز ییبایز يهمه . شد یو رو م ریدلش ز دیخند یم یوقت. کرد یاش کم نم یاز مردانگ يزیکه چ زیپهن و تم

بود  ییایرو نیا. آغوش او شب را به صبح نرسانده بود يعاده بود و چه شب ها که در آرزوجذب، فوق ال يها شرتیت آناش مخصوصا در 

!کرد یآن را طلب م شتریهجده ساله بود ب یکه از وقت

***

 که یو ظرافت خاص دهیکش یبا صد و شصت و نه سانت قد، اندام. دختر کالس بود نیقد بلندتر. دندید یم بایز يدوستانش او را دختر همه

و تو دل برو بود، اما صالح او  بایدر کل ز. داد یبه صورتش م یخاص ییرایکه گ ییو مژه ها يشکل قهوه ا یصورتش بود و چشمان بادام يتو

. بعد از حرکت امروز جراتش را داشت، اما صالح مهلت نداد تا از او بپرسد! دانست یرا نم لشیخواست و دل یالظاهر نم یعل و دید یرا نم

:و آهسته گفت دیغذا کش شیبرا یبا مهربان يبابا جون خواب بود و مامان زر. و داخل شد دیبابا جون رس يه خان به

.برو باال دراز بکش يناهارت رو خورد -

بماند  داد ساعت ها و روزها در خانه یم حیعاشق صالح شده بود ترج یدوست داشت، اما از وقت یلیبابا جون را خ یمیقد يقبال خانه  نکهیا با

.سه طبقه از او دور است يو دل خوش کند که تنها به فاصله  ندیبب يریتصو فونیبتواند صالح را از آ یتا فقط هر از گاه

 یپنج ساله بود از دست داد و مادرش ب یپدرش را وقت. کردند یم یاو و مادرش با هم زندگ. بود که مادرش طبق قرار به دنبالش آمد عصر

باال شهر  یخصوص يها مارستانیاز ب یکیکاره اش را ادامه داد و حاال هم در  مهیاو هفت سال داشت درس ن یاشد، وقتآنکه فکر ازدواج ب

. کرد یصالح پر م الیاش را خ ییشد که تنها یم یبود و او مجبور بود تنها در خانه بماند، اما دو سال فتیسه شب در هفته ش. دمشغول کار بو

دنبالش  يکه حرفه ا يخانه در اصل به نام مادرش است و عالوه بر بدنساز نیا نکهیبدست آورده بود؛ ا یطالعاتدر مورد صالح ا يتا حدود

. دارد يشال و روسر کیبوت کیهم  اهچهارر يکرد، تو یم

!سن باال و اغلب مطلقه یزنان. طاق و جفتش بود يدانست همان دوست دخترها یکه در مورد او م يزیچ نیبدتر اما

:گفت یاوقات با حرص به خودش م یگاه

»خواد چکار؟ یدختر رو م هیعشق  گهیهمه زن و رابطه با اونا د نیبا وجود ا گهید معلومه«
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که  ییرمان ها ریتحت تاث دیشا. دید یتر م کیقدر خودش را به هدفش نزد نیدانست چرا ا یروزها نم نیاما ا. شد یم دیبعد به کل ناام و

 یالبافیگذاشت و خ یداستان م يها تیشخص يخودش را جا. بدهد یهم خانگ شنهادیبه او پ یتواند برود و الک ید مکر یخوانده بود فکر م

:گفت یشد به خودش م یکه م صبحکرد، اما  یم

»!روشهصالح رو باد به گوشش برسونه فرداست که خونه رو بف يچشمه از کارا هیشه اصال؟ مامان رو چکار کنم؟ اگه  یکشکه؛ مگه م همش«

.دید یاز قبل م دتریآن وقت بود که خودش را ناام و

***

کرده  نیتحس یاول او را به خاطر جسارتش حساب يسحر، الناز و فاطمه که روزها. زدن صالح از دور گذشت دیبعد و بعدتر به د يروزها

.کردند که عاشق صالح شده یخود فرو رفتند و مسخره اش م یبودند، باز هم به الك قبل

مثل  دشیسف يصالح کنار پژو دنیاما مهرانا با د ند؛ینش یدلت م يبود؛ از آن روزها که غم عالم تو یروز سرد، تلخ و باران کیروز  آن

پسرها هم . خودش جلب کرد يدو بار هم نگاه صالح را به سو یکرد و حت یبر و بر نگاهش م. بود که انگار شفا گرفته و زنده شده يمرده ا

شدند صالح  یباعث م شانیبا حرف ها يزدند، چون گاه گدار یبودند و انگار که در مورد مهرانا حرف م ستادهیرو بر صالح ا ود طبق معمول

. ندازدیب ییبه جانبش نگاه گذرا

.فطر نیبودند و پسرها و صالح هم ا ستادهیباشگاه ا يدخترها رو به رو پیخلوت شد و طبق معمول اک رستانیکم دو رو بر دب کم

از  یکیگذشتند،  یجلف از کنار پسرها م يو رفتار ظیغل شیدو دختر خوش پوش افتاد که با آرا يو دار نگاه مهرانا به سو ریهمان گ در

:پسرها رو به دخترها گفت

 متون؟یخانما برسون -

به  یکرد صالح محل یمهرانا آرزو م .نگاهش را حس کرد و چند لحظه به او نگاه کرد ینیناخواسته به صالح زل زد و او هم سنگ مهرانا

:نقش بست و رو به دخترها گفت شیلب ها يرو يدخترها ندهد، اما ناگهان لبخند

.هست نیماش دییبفرما -

 ینگاه يبراق اشک چشمان مهرانا را پوشاند و با دلخور يپرده . انداختند و سوار شدند ینگاه نشیاز خدا خواسته به صالح و ماش دخترها

اشک گلوله گلوله از چشمان . کردند یپسرها با دست و سوت انگار او را هو م. به او انداخت و به سرعت از آنجا دور شد يارسرزنش ب

. به دوستانش هم محل نداد و با حرص و بغض خودش را به خانه رساند یو حت ختیر یفرو م شیبایز

:ت گفتجا خورد و نگران و مبهو یصورت اشک آلودش حساب دنیاز د مادرش

شده مهرانا؟  یچ -

.رو خراب کردم ستمیز...  یچیه -

 ؟یداشت ستیوا مگه امروز ز -

:خراب کرده بود، اما گفت -
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.نه فقط امتحانش رو امروز ازمون گرفتن -

 ؟یچه امتحان -

!مامان -

.میخب، برو دست و صورتت رو بشور ناهار بخور یلیخ -

بعد از . مادر را خورد ي مهیچلو ق يدو سه لقمه ا یلیم یکرد و با ب مشیمادرش تسل يمواخذه کننده  ندارد، اما نگاه لیم دیخواست بگو یم

فکر کرد؛ یناهار به اتاقش رفت و حساب

»!باهاش حرف بزنم دیشه، من با ینم يطور نیا نه«

:مقدمه به مادرش گفت یاتاق خارج شد و ب از

.شال بخرم هیخوام  یمامان من م -

!شال؟ -

!شال بخرم؟ هیسر برم کوکا و  هیشه بعد از ظهر  یآره خودم پول دارم؛ م -

.بذار فردا که منم باشم -

.گردم یرم و زودم برم ینترس زود م! خوام برم یمامان جان خودم م -

:فکر کرد و گفت یکم مادر

.يمامان زر يخونه  يشال بر دنیبعد از خر نکهیبه شرط ا -

.برم که فردا از همون جا مدرسه برم یهم م رو لمیاصال وسا. باشه -

زد به سرت؟ دنیحاال چطور هوس شال خر -

.اومد تولد فاطمه است ادمی -

.بخر یدرست و حساب زیچ هیخب؛ پس  یلیخ -

.چشم -

 ؟يپول دار -

! باشه یآره، فکر کنم کاف -

***

 حشیمل شیحالت داد؛ آرا یکوتاه و لختش کم يکرد و به موها یخال شیموها يبالفاصله بعد از رفتن مادرش برخاست و موس را رو عصر

. کرد باترشیبود و ز ریچشمگ

:حرص گفت با

»!بردارم یبشه ابروهام رو درست و حساب لیمدرسه ها تعط نیشه ا یم یک«
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 رونیرنگ برداشت و از خانه ب به همان یفیسر کرد، بوت و ک یمخمل سبز رنگ ياش را با روسر یمشک يپالتو. شده بود بایحال ز نیا با

. زد

توقف کرد و از  یکم دیاو رس کیمقابل بوت یکرد و وقت دیخر یچرخ زد و کم یچهارراه کم يصالح را بلد بود، اما تو يخوب مغازه  یلیخ

:راست به سمت مخالفش رفت و رو به فروشنده گفت کی ند،ینش یم يدر ورود يدانست صالح درست رو به رو یآنجا که م

 ن؟یاریشه اون شال بنفشه رو برام ب یم دیببخش -

کدوم خانم؟  -

! داره یلیهمون که حالت اکل -

. دهیکرد که مثال او را ند يباز لمیف ینگاه صالح را حس کرد، اما حساب ینیکرد کامال سنگ یطور که به قفسه ها نگاه م همان

:دوباره به قفسه ها انداخت و گفت یکرد و بعد نگاه شیو رو ریز یآورد؛ بازش کرد و کم شیشال را برا فروشنده

 ن؟یاریاون قرمزه رو هم برام م -

:و خودش را مقابل او رساند و به فروشنده اش دستور داد اوردیطاقت ن صالح

! برو اون طرف -

:دیه صالح نگاه کند پرسآنکه ب یکرد و ب یو شال دوم را با دقت بررس دیرا در هم کش شیمثال جا خورد، اما اخم ها مهرانا

! متش؟یق -

 ؟یکیکدوم  -

!هر دو -

.میهم دوازده و ن یکی نیبنفشه نه تومن، ا -

:صالح آهسته زمزمه کرد. پول در آورد فشیک يتو از

! کوچولو یرس یقدر کوچولو به نظر نم نیا گهید یکن یم شیآرا -

. اخمش را باز نکرد ي، اما باز هم گره نگاهش کرد و حس کرد صورتش گر گرفته و حتما سرخ شده صاف

:تر از قبل گفت يجد صالح

بود؟  یاون نگاهت چ یمعن -

:به صورتش زل زد و آهسته تر از او گفت مهرانا

کدوم نگاه؟  -

:داد گفت یحالت نگاهش را مهربان نشان م یکه کم یطنتیبا ش صالح

 ؟ينگاهم کرد يگم؛ چرا اون طور یظهر رو م -

:پس زد و آهسته نجوا کرد یاش کم یشانیپ يرا از رو شیا وسواس موهاب مهرانا

!یکن نتیخواست اونا رو سوار ماش یدلم نم -

:اش برگشت و با طعنه گفت یشگیهم خیباز هم به قالب . زد يپوزخند صالح
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!چرا؟ -

:با سماجت گفت مهرانا

! ؟یدون ینم -

:جلو آمد و گفت یجوان دختر

 ن؟یاریال رو برام بشه اون ش یآقا م -

:اما محترمانه گفت يجد صاح

.کنه یم تونییاون سمت آقا راهنما نییبفرما -

. مغازه رفت يبه آن سو شخندیبه مهرانا کرد و با ن ینگاه دختر

:شال ها را تا زد و گفت صالح

. دنم ینم رینخ -

:نجوا کردگرفت و  یبود جرات نییاز فرصت استفاده کرد و چون او سرش پا مهرانا

! چون من عاشقتم -

. زد رونیاز آنجا ب اریاخت یصالح او را ترساند و ب ي رهیمتعجب و خ نگاه

 يفرستاد و به سرعت خودش را تو رونیداغ و ملتهبش گذاشت و نفسش را که حبس کرده بود ب يگونه ها يزده اش را رو خی دستان

:به خودش گفت یدمانباباجون رساند و با شا يکوچه پس کوچه ها به خانه 

!آخ جون باالخره بهش گفتم -

:تلخ صورتش را پوشاند یدختر نگاه کرد و تبسم يبه راه رفته  صالح

» !الف بچه هیمونده مهد کودك راه بندازم؛  نمیهم! هه«

 ينگاهش اکثر اوقات روکه  دیشن یاز بچه ها م شهیو هم! و جسور دختر خوشش آمد؛ خوشگل و با نمک بود نیریته دلش از نگاه ش اما

.دختر بچه بود کیحال او در نظرش  نیبا ا. کرد یم نیبود دختر به او عالقه دارد، اما جسارتش او را وادار به تحس دهیاوست؛ فهم

***

کرد  یم یسع به او زل برند و یحت دیترس یم نیهم يبود، برا یانگار از دستش عصبان. کند یم ییاعتنا یکرد صالح بدتر از قبل ب یم حس

.نگاهش کند یچشم ریز

...کند، اما  یخودش جلب م يکرد بعد از اعترافش نظر صالح را به سو یم حس

 یدل مهرانا هزار تکه شد و ب. رفت یدخترکش سر قرار م پیبله، صالح با آن ت. شد یم دهیبگو و بخند پسرها از دور شن يروز صدا آن

 هیهمان طور که گر. زد یصالح در گوشش زنگ م يهنوز زنگ خنده ها. در مدرسه دور شد يواز جمع دوستانش جدا شد و از جل اریاخت

:کرد با خودش گفت یم
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»!کنه ینگاهمم نم یطرفه خوش کردم؟ اون حت هیعشق  نیا هیدلم رو به چ! احمقم هی من«

آمرانه  یزود با لحن یلیزده نگاهش کرد، اما خ رتیترمز زد؛ ابتدا ح شیپا يرد شود که صالح با موتورش جلو ابانیخواست از عرض خ یم

:گفت

! ؟يشده جوجو؟ نکنه گم شد يزیچ -

:با حرص گفت مهرانا

! گم نشدم رینخ -

:دیخواست کنار برود که صالح پرس و

دوم نبود؟  ابونیخونتون مگه خ -

. رفته یم یرو اشتباه ریبس ناراحت بوده مسکه او از  دیشیصالح اند. رود و هل کرد یحواسش نبود که به سمت خانه شان م مهرانا

:شد و طعنه زد یعصب زشیتمسخرآم ي افهیاز ق مهرانا

!دیو به قرارتون برس دیبر نییشما بفرما -

 ن؟یدار يزیت يچه گوشا -

.قرار دارم نیگفت یکه م ومدیکردن نبود، صداتون م زیبه گوش ت يازین -

زد، اما زود به خودش مسلط شد و  شیبه رو يکرد و او هم لبخند ریکه مهرانا را غافلگ يطور د؛یصورتش خند يبار تو نیاول يبرا صالح

:گفت

! یکن یمحل یبابتش بهم ب یسر قرارات که بعدا کل یبرس ریخوام د یبرو نم -

:شد و گفت يجد صالح

!خواستم باهات حرف بزنم یم ست،یدر کار ن يقرار -

؟یچه حرف -

:تر از قبل گفت يبود، اما صالح خشن تر و جد ذوق کرده یحساب مهرانا

.ینگاهات آبرو واسم نذاشت نیبا ا. یقدر بهم زل بزن نیخوام ا ینم -

:دیلرز شیصدا

!چرا؟ -

گن؟ یم یدوستام بهم چ یدون یم! يچون تو بچه ا -

:بزند ادامه داد ینماند تا مهرانا حرف منتظر

! یمهدکودك بزن دیگن از فردا با یم -

:گفت تیبا عصبان انامهر

! و چهار سالته ستیهمش ب! خودت مثال چند سالته؟ -

.يآمار منو در آورد یکه حساب نمیب یبه به م -
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:افتاد گفت یکه راه م یگرفت و در حال یدوباره جرات مهرانا

! ضمنا من هجده سالمه. گم یم یمن چ یبفهم يآقا پسر، عاشق نشد نیبب -

! سال انگار چقدره گه هجده یم نیاوه همچ -

! یش یم رمردایمثل پ يکم کم دار. يپر یکه با گنده تر از خودت م ییتو نیآقا اما ا دیببخش! و چهاره ستیشش سال کم تر از ب -

! رمردمیآره بچه من پ -

:و زمزمه کرد ستادیا شیرو به رو د،یچرخ مهرانا

! خودخواه شدم رمردیپ نیاما من احمق عاشق ا -

:و ناگهان گفت دیخند یپق صالح

! میقرار بذار هی ایب -

:صالح ادامه داد ن،یو دلنش نیریمهرانا شل شد، اما قبل از پر رنگ شدن افکار ش شین

! من يقرارمون امروز ساعت پنج خونه  -

چرا تو خونت؟ : جا خورد مهرانا

نه؟  ای يایهان؟ حاال م! گه؟ یم یچ نهیبب یکی. رم ینم رونیچون من با بچه ها ب -

:گفت یزد، انگار با نگاهش م یاعصابش پشتک وارو م يرو يصالح هم بدجور زینگاه تمسخرآم. مردد بود مهرانا

»!يبچه ا يدید«

 ؟یکن کیمنو تحر يجور نیا يخوا یم -

:با طعنه گفت صالح

! که من بچه خورم؟ ؟يفکر کرد یچ -

:با حرص گفت مهرانا

!پارك؟ ایشاپ  یکاف میشه بر یحاال نم -

نه؟  ای يایحاال م! ریخ -

!خونت؟ امیب یعنی -

! آره -

! یباش یپسر خوب يد یقول م -

! این یترس یاگه م -

! بخوام برم خونش نکهیدوست پسرم نداشتم، چه برسه به ا هیآخه من تا حاال ... ترسم، اما  ینم -

! بچه ستمیمن دوست پسرت ن -

!گهیرن به سمت دوست شدن د یقدم م هیذاره،  یدختر قرار م هیپسر با  هی یوقت! تو یاه چقد گوشت تلخ -

.دمخور بشم رزنایدم با پ یم حیکه ترج رمردمیپ هیبچه جون من ! ییایهاه، چه رو -
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زدم؟ یبچه من حرف یمگه به من گفت. حاال بهت برنخوره -

نه؟  ایخب آدرسم رو بدم  -

...بده اما  -

 ؟یاما چ -

 ؟يقرار دارتو امروز  -

:دیخند صالح

! نه بچه -

:گفت يبا حالت مظلومانه ا مهرانا

بچه؟  یشه به من نگ یم -

:شد يدوباره جد صالح

.پنجم پالك چهل و دو يطبقه  يساالر يخونم نبش کوچه ! شه یبعدا معلوم م -

.امیباشه، پس ساعت پنج م -

! ایسر وقت ب -

:گفت مهرانا

! ياونجا که دوست دخترت رو بهم نشون بد یاما منو نکشون امیم -

! طفلک رو برنجونم ادیاما دلم نم ؛يکولت و بر يرو يو دمت رو بذار ینیکه دوست دخترم رو بب ومدیبدم نم -

:دلش گفت يکه صالح جا خورد و تو يباره رنگ غم گرفت، به طور کیمهرانا  نگاه

»قدر دوستم داره؟ نیا یعنی«

.تمپس من ساعت پنج خون -

بود؟  یآدرسم چ -

.پنج، پالك چهل و دو يطبقه  ،ينبش ساالر -

کرد تا او را  یصبر م دیداشت، اما با یینقشه ها کیباره با او  کیقرار  نیته ته ا. و رفت دیچیپ یحرف چیه یباال انداخت و ب ییابرو صالح

 کیو  یس دیرفت تا به قرارش برسد، قرار با دوست دختر جد به هر حال. دانست یدختر هجده ساله را هم نم نیاسم ا یحت. بهتر بشناسد

! بود و البته مطلقه کلیخوشگل و خوش ه کهساله اش 

. آمار صالح را داشت که ساعت چهار به خانه آمد. به خانه و خوردن ناهارش به حمام رفت دنیبالفاصله بعد از رس مهرانا

:زده به او گفت رتیح مادرش

!حموم؟ يظهر بر يعادت کرد یاز ک! ها یش یتر م بیهر روز عج -

! چسبه یخواستم بخوابم، گفتم بعد از حموم خواب م یآخه م -

:به مهرانا انداخت و گفت ینگاه مهربان مادر
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 ونه؟یدر م يپسر ينکنه پا. یزن یمشکوك م ییجورا هیروزا  نیآخه ا ؛یخوام با من صادق باش یدخترم م -

دوست پسرم کجا بود؟ . رفتم یهمه حرف داره نم نیحموم کردن ا هیونستم د ینه مامان جان اگه م -

! موهات رو خشک کن یخب، راست اریبس -

.و خداحافظ نیاگه موقع رفتن سر کار من خواب بودم شما بر یچشم؛ راست -

کاش  يفکر کرد ا د،یکش یقیه عمآ. نشست شیآرا زیبالفاصله بعد از رفتن مادرش پشت م. دیکش يداخل اتاقش شد و پوف بلند مهرانا

دست  ياما به قول مامان زر. با مادرش يبل زده بود، آن هم از سر لجباز یرا مدل س شیتابستان موها! کرد یرا کوتاه نم شیموها

به او  ییباپوشاند و حالت دلر یرا م شیابروها يتا رو شیها يچتر يبلند. اصال بلند نشده بود شیکه موها دبو نیقدر سنگ نیا شگریآرا

 يسدر یاسک قهی کیگرفت  میو رو کردن لباس ها تصم ریز یزد و بعد از کل شیبه کمد لباس ها يخودش، سر يخسته از تماشا. داد یم

:با خودش گفت. رنگ تنش کند

»!داره یچه معن ارم،یپالتوم رو درب دینبا«

با دقت و با وسواس فراوان  ح،یمل یلیخ. کرد شیودش را آراکرد، خ یکه همراه خواننده زمزمه م یصوت را روشن کرد و در حال ضبط

و خشنود از مقابل  یجلوه داشت و راض یرنگش کل یگل به شیآرا. را کوتاه کرد شیابرو ياضافه  یچیبرد و با ق شیابرو يهم تو یدست

:برخاست و گفت نهیآ

! یصالح، عاشق من بش یعاشق بش یاله! يشد يگریمهرانا چه ج -

. رفت و از خانه خارج شد نییپنجم رفت، اما ناگهان به خودش آمد؛ پا يبه طبقه  کسرهیداخل آسانسور شد  یوقت. دیلباس پوشو  دیخند

 نیتا در باز شد و هم دیطول کش یکم. کرد یم یاضطراب و دلشوره ته دلش را خال. پنجم را زد يزنگ طبقه . نبود یکوچه کس يتو

به نظرش . شد رهیخ نهیآ يپنج را فشرد و به خودش تو يزده بود؛ داخل آسانسور شد و دکمه  خی شیدست ها. کرد شتریدلشوره اش را ب

:خودش گفت يدلدار يزشت شده و بعد برا یآمد کم

»!ده یآدم رو زشت نشون م شهیآسانسور هم ي نهیآ -

. خواست برگزار نشده بود یکه دلش م يش بود و آن طورقرار هم دور از انتظار نیا نکهیکرد باالخره با صالح قرار گذاشته؛ کما ا ینم باور

از قبل به دلش  دتریشد یدفعه ترس کیاما . بود فتادهیهرگز به فکر تنها ماندن با صالح ن د،یپنجم رس يکه آسانسور به طبقه  يلحظه ا تا

تنش بود، با همان  یشلوارك و رکاب. دیددر  يبه محض خروج از آسانسور صالح را در آستانه . رفتنش را سست کرد يچنگ انداخت و پا

. بود بایچقدر اندامش ز! شپوزخند کنج لب

 يریسبد حص يکنار در ورود. از اضطرابش کاسته شد یکم. در را گشود و به طرف سالن رفت یحرف چیه یسالم کرد، اما صالح ب مهرانا

. به سالن خانه قرار داشت یمنته یکیبار يکه در راهرو ییستشوآن طرف تر درب د یچتر بود، قرار داشت و کم يکه جا یشکل ياستوانه ا

 قهینداشت، اما با سل يریخاص و چشمگ زیخانه گرچه چ دمانینگاه کرد؛ چ شیرو شیپ یلیگذشت و به سالن مستط هرومهرانا با ترس از را

.سته بود و مشغول شکستن گردو بودنش نیزم يگردو رو یآشپزخانه مقابل کوه يسالن، صالح رو به رو يدر انتها. و مرتب بود

:به مهرانا کرد و گفت ینگاه یچشم ریز

! تو اینترس جوجو، ب -
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:آهسته گفت مهرانا

! ترسم یمن نم -

الظاهر صالح از آن به عنوان اتاق  یسمت سالن بود که عل نیخودشان اتاق خوابش در ا يخانه  يتو. پشت سرش و اتاق خواب نگاه کرد به

اتاق وجود  نیدانست در ا یحمام که م يشد؛ البته به عالوه  یم دهیدر آن د یو چند تا اسباب ورزش وتریکامپ زیفقط م. کرد یم کار استفاده

شده بود که  دهیرنگ هم مقابلش چ يدست مبل اسپرت گوجه ا کیسالن قرار داشت و  واریوسط د ،يصفحه تخت نقره ا ونیزیوتل. دارد

لم داده و  یراحت یصندل کی يداد که رو یاو را نشان م یمشک ي نهیعکس با پس زم. کرد یم ییز صالح خودنماا یعکس واریمبل به د يباال

. دیکش یبه رخ م ییبایاش را به ز نهیبود و خطوط س بازشکم  ياش تا رو قهی يدکمه ها

:نگاهش کند گفتآنکه  یصالح ب. اتاق خواب کنار آشپزخانه از آن صالح بود که درش هم بسته بود احتماال

!يبذار يزیچ یآهنگ هی یتون یم -

:روشن کردن ضبط ناخواسته به صالح گفت نیمبل گذاشت و ح يرا رو فشیک مهرانا

!نده؛ به خاطر سر و صدا ریبهت گ ینییپا هیهمسا نیحاال ا -

:اش کرد و بالفاصله گفت یسوت يکنجکاو صالح مهرانا را متوجه  نگاه

! منظورمه... از اون لحاظ  ره،یگ یلیما خ ینییپا هیآخه همسا -

:صالح

! ساختمونم هست ریمد! رهیشما گ ي هیما دست بر قضا مثل همسا ینییطبقه پا اروی نینه اتفاقا ازش اجازه گرفتم، چون ا -

.اوهوم -

!عسل بانو يترانه  یشیقم اوشیآلبوم س. به کار افتاد ضبط

:دیپرس صالح

 ؟يد یگوش م اوشیس -

! شقشمعا -

:دیفکر کردن پرس یمبل نشست و باالخره پس از کم يمهرانا نرم رو. شد یطوالن سکوت

چکار؟ يخوا یهمه گردو رو م نیا -

.خورم یمعجون م ادیز -

.اوهوم -

:نگاهش کرد و گفت صالح

! بده یکمک هیبلند شو  ار؛یگردوها رو از پوست درب ایپاشو ب! يایگفتم ب یچ يبرا يفکر کرد -

نگاهش کرد، الغر بود اما نه  یرچشمیصالح ز. نشست نیزم يرا در آورد، اما شالش را نه و مقابل صالح رو شیاراده پالتو یب هرانام

.دیرس یمدرسه چاق تر به نظر م يمانتو يتو. کلیبده

 زم؟یکجا بر -
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رو؟  یچ -

حواست کجاست؟! گهیگردوها رو د -

. اتاق خواب پنهان شده باشد يتو یدکسیفکر کرد شا د،یمهرانا ترس. آورد یبزرگ یکیالستآشپزخانه لگن پ يبرخاست و از تو صالح

:عاقبت گفت. زد یآرامش صالح هم به ترسش دامن م

قراره؟  نیمثال اسم ا -

:اندااخت و گفت شیبه سر تا پا ینگاه خاص صالح

! با بچه ها ندارم يمن کار -

:گرفت و گفت یجرات مهرانا

؟یش یبزرگ تر از خودت دوست م يرا با زناصالح تو چ -

:طور راحت اسمش را صدا زد، به خنده افتاد و گفت نیاو ا نکهیاز ا صالح

!تو رو فرستاده؟ یراستش رو بگو ک ؟يهمه اطالعات رو از کجا در آورد نیتو ا -

:بود، گفت دایکه به زور مهار کرده بود، اما باز هم پ يبا لبخند مهرانا

!ستین یکم زمان قتیکردن سن و اسم و عال دایپ يدو سال برا! من دو ساله که عاشقتم آقا پسر -

:دیخند صالح

! یگذاشت شیپا پ یهجده سالگ يتو هیشکرش باق يپس جا -

!گفتم که یبهت م نایجراتش رو نداشتم، وگرنه زودتر از ا -

 ؟يکه دوستم دار -

! اوهوم -

:جوا کردو ن دیگز یلبش را با ژست خاص صالح

...که  يجور هی! شم یم يجور هی یگ یاوهوم که م -

:و گفت دیبا ترس عقب رفت؛ صالح قاه قاه خند مهرانا

! ندارم يجوجو من با بچه ها کار نیبب -

:تر از قبل سوالش را تکرار کرد يدلخور شد و جد مهرانا

؟یش یتو چرا با زن ها دوست م -

:و آمرانه گفت به صورتش انداخت یقینگاه عم صالح

هم عشق و حال  یلیخ. میازدواج کن ایشن که ب ینم شتیریزن ها عاقل تر از دختران و س ست؛ین یتیمحدود چیرابطه با زنا ه يچون تو -

... یکن یم

!بسه بسه -

:و گفت دیخند انهیموذ صالح
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! اگه هم سنم باشه یم، حتش یدختر دوست نم هیوقت با  چیمن ه. پشت سرتم نگاه نکن گهیبرو د! خوبه حاال -

:آنکه التماس کند گفت یب مهرانا

... ياگه بخوا یشم؛ فقط دوست حت یم زونتیدم فقط باهات دوست بشم، نه فکر ازدواجم و نه آو یبهت قول م! با من دوست شو صالح -

؟یاگه بخوام چ یحت -

! یباش یخونت؛ البته اگه مثل االن پسر خوب امیهر دفعه فقط م ياگه بخوا -

:گفت ریبا تحق صالح

! واسم نداره یتیجذاب چیمثل تو ه یکی -

آخه چرا؟  -

! چون من دوست دختر دارم، اونم از اون خوباش -

! مدت کوتاه هیفقط واسه . کنم با من دوست شو یاما خواهش م ،یگ یم یدونم تو چ یصالح م -

مدت کوتاه؟  هی -

:معصومانه گفت یعاشقانه چنگ بزند و با لحن يرمان ها يوت زیناچار شد به همان دستاو مهرانا

نه، چه تو از  ایپس فقط تا اون موقع با من دوست شو، بعدش چه من عاشقت باشم ! رم یم رانیاز ا شهیمن بعد از امتحان خرداد واسه هم -

! نه، من مجبورم برم ایمن خوشت اومده باشه 

؟ير یاون وقت کجا م! جدا -

!یدب میر یم با مامانم -

؟یپس بابات چ -

.من هفت سالم بوده فوت کرده یبابام وقت -

:گفت يشتریب يشکست با کنجکاو یکه گردو م یدر حال صالح

چکار؟ یدب نیر یاون وقت م -

! میبر رانیاز ا شهیهم يکرده و قراره ما برا دایاونجا پ يمارستانایاز ب یکی يکار خوب تو هیمامانم پرستاره و  -

:گفت يشتریمهرانا با التماس ب. چند لحظه سکوت کرد لحصا

!صالح؟ -

:انگار از عالم هپروت در آمده باشد، گفت صالح

! ادیشم، بابا ازت خوشم نم یمن با تو دوست نم! نه حرفشم نزن -

:مهرانا نشست، اما لبخند زد و گفت يگلو يهمان لحظه بغض تو نکهیا با

 ؟یق بشعاش یترس ینکنه م هیچ! هان -

! ایجوك سال رو گفت -

! گهیخوب دوست شو د -
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:گفت يرا باال انداخت و با لحن خودخواهانه ا شیابرو يتا کی صالح

 ؟یمنو برآورده کن اجاتیاحت یتون یتو م -

! نه -

!نه؟ -

!قع نداشته باشاما از من تو... تا اونا  یبمون گتید يبا دوست دخترا! یتون یتو م یعنی... دم  ینه اما قول م -

! يخوش اومد! خوش گذشت. رمیاجازه بگ يایمنتظر بودم تو ب! نه تو روخدا -

:گفت یانداخت و با ناراحت نییسرش را پا مهرانا

شه؟ من فقط سه  یم یچ یحاال اگه هفت هشت ماه با من دوست بش! دختر چقد سخته که غرورش رو بشکنه؟ هیواسه  یدون یصالح م -

! قانعم نمیفکر کن من دوست پسرتم، من به هم! مثل دو تا دوست نم،یش یخونت و م امیم! امیروز در هفته م

:چشمانش را به او دوخت و معصومانه گفت دیمهرانا که سکوتش را د. کرد ینگاهش م يزیبا حالت تمسخرآم صالح

! باشم یدم دختر خوب یکنم؛ قول م یخواهش م -

:دیخند صالح

! یخوام همه جوره با من باش یم! یباش يخوام تو دختر بد یه من مک نجاستیآخه مشکل ا -

:گفت مهرانا

که دو ساله دارم توش  ییتو رو خدا منو به آرزو! اما تا اون روز نه م،یهم با هم باش ياون جور میتونست دیشا يروز عاشقم شد هیاگه  -

!به من هست يازیچه ن گهید ،يدوست دختر دارتو که اون همه  ؟يریگ یزنم برسون؛ آخه چقدر سخت م یدست و پا م

فکر کرد به درد نقشه . داد یبچه سال نشان نم ادیکرد ز یم شیآرا یبود و وقت یدختر خوشگل. صاف نشست و خوب براندازش کرد صالح

از لطف هم  یاش خال یدوست رفتنیبا چند تا شرط و شروط پذ دیکه فکر کرد د شتریب. باز فکر کرد فقط چند ماه است. خورد یاش هم م

 چیهجده ساله و بدون ه يدوست دختر ساده  کینداشت؛  يرابطه ا نیپر بار روابطش با زن ها چن يکارنامه  دروقت  چیآخر او ه ست؛ین

! يرابطه ا

! باشه اما چند تا شرط دارم -

:دو زانونشست و گفت يرو یبا خوشحال مهرانا

! قبوله یبگ یقبوله، هر چ -

:سرش و گفت يزد رو یکیردو با گ صالح

!خنگ ؟یکن یقبول م يدیرو که نشن يزیآخه بچه چرا چ -

:با اخم گفت مهرانا

! کلم يآ -

:و گفت دیخند صالح

! که چرا ده تا دوست دختر دارم يندازیواسم اشک و ناله راه نم گهیو دو روز د يندار يمن کار يبه دوست دخترا نکهیاول ا -
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!؟يتر دارتو ده تا دوست دخ -

! شن یچهل تا م یحول و حوش س یچ هی! مثال زدم جوجو -

! صالح جان یزنان مطلقه را انداخت يطرح جمع آور -

:اما قاطعانه گفت د،یخند صالح

.ذارم یباهات قرار نم گهید يجا چیه نجایا ریو من غ يایم ییچه روزا یکن یدوم کامال مشخص م -

! رم یخودمم م ام،یخودم مفرد از ساعت هشت تا ده  يروزا -

دونه آبروت  یم يزیچ یجوجه باد به گوشم برسونه کس نیبب. يبا من دوست شد یمدرسه بگ يتو يدختر چیبه ه يسوم حق ندار! خوبه -

! يبه دست و پام افتاد يگم چطور اومد ینم يپسر چیالبته منم به ه! تونم یکه م یدون یم. برم یرو م

:رانا را در آورد، اما گفتحرف لج مه نیا نکهیا با

! باشه بابا -

...اگه منو با  یحت ؛یبه من و نگاهم کن یزل بزن یستیمدرسه وا يجلو يشرط چهارم، حق ندار -

:و گفت افتیمقصودش را در مهرانا

! اشقتم، بفهمانصاف ع یبابا ب... من  يقبول، اما جلو يدوست دختر دار. نمیبب گهید یکینه صالح از من نخواه تو رو با  -

:و مرموز گفت يجد یلیاعتنا به احساسش خ یب صالح

...و اما شرط آخر  -

:اخم کرد و گفت مهرانا

هم مونده؟  يا گهیمگه شرط د -

! مونه ینم یشرط گهید یو اما شرط آخر که اگر اجراش کن -

:دیاز لحن مروز او پرس ریمتح مهرانا

ه؟یخب چ -

! یکه من مطمئن بشم تو سالم يریبگ نهیمعا يبرگه  هیدکتر زنان و  يبر دیبا -

:صالح ادامه داد. انداخت نییگر گرفت و با خجالت سرش را پا مهرانا

!؟یو خودت رو قالب من نکن یفردا روز خانوادت رو سر من هوار نکن ،يبند رو به آب ند گهیجا د هی ياز کجا معلوم نر -

:گفت يبا دلخور مهرانا

! ستمین يدختر نیمن همچ -

! یدوست یب یوگرنه دوست ياریم نهیمعا يبرگه  هیاصال تو خوب؛  -

:دیخواست بگو یدلش م مهرانا

»!تونن دورت بزنن یزنت هستن که راحت م يدوستا اونا«

:آورد گفت یجلو م یقبول دوست يکه صالح هم دستش را برا یبرد و در حال شیدستش را پ عاقبت
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! نینداشته باش ينظر چیبه من ه نیقول بد دیو اما شما با -

:رحمانه گفت یدست داد و ب صالح

.من کال به تو فکر هم نخواهم کرد -

:مهرانا ناراحت شود، ادامه داد نکهیقبل از ا و

ه؟یجوجو چ نیاسم ا یراست -

:گفت يبا دلخور مهرانا

! گم یو منم بهت م یاسمم رو بپرس یتون یکردم م دایپ تیروز برات اهم هیاگه . صدام بزن یخواست یتو هرچ -

:گفت یدوباره با بدجنس صالح

!نداره یتیاهم ادیاسمتم ز یستیخودت برام مهم ن یوقت گهیآره د -

:رفت گفت یم شیکه به سمت پالتو یبرخاست و در حال مهرانا

.برم گهیمن د -

:با تمسخر گفت صالح

!کنن یمشن و قهر  یزود ناراحت م گه؛ید نهیبچه ها هم يبد -

:زد و گفت یجدا ناراحت شده بود، اما لبخند کمرنگ نکهیبا ا مهرانا

! شه یزنه نگرانم م یوقت زنگ م هیزود برم، مامانم  دینه با -

:گفت شیجبران حرف ها يبرا صالح

!شد پنج شنبه؟ مونیپس قرار بعد -

!که کمکت نکردم دیببخش. نجامیباشه ساعت هشت ا -

!خواد جوجو صدات کنم یدلم م یراست. اشکال نداره جوجو -

.باشه -

گذاشت  یم زیم يآورد و رو یهمان طور که آن را در م. صالح آورده بود يخانه  يافتاد که برا یشکالت يجعبه  ادیقبل از رفتن به  مهرانا

:گفت

! نداره یخونت آوردم، قابل يبرا نویا -

. زد رونیصالح باز آپارتمان  يحرف اضافه ا چیه یرا گفت و ب نیا

ساعت  میبه ن بیقر يدکتر با نگاه نه چندان دوستانه ا. را گرفت نهیمعا يو ذلت رفت و برگه  يدانست مهرانا با چه خوار یخدا م فقط

!نه ایکرده و حاال آمده تا مطمئن شود هنوز دختر هست  يکرد او کار یفکر م. کرد و بعد هم برگه را به او داد حتشینص میرمستقیغ

آن هم  د،یصالخ را د يریتصو فونیبار از آ کیمحروم شد و فقط  رستانیدب يزدن جلو دیهر حال طبق قول و قرارشان تا پنج شنبه از د به

!اش یشگیبه همراه دوست دختر هم
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او را فقط با  شهیهم نکهیبه خاطر ا. الف زده شیصالح در مورد تعداد دوست دخترها نکهیمطمئن بود؛ ا زیچ کیحرص خورد، اما از  چقدر

 شیداد، اما آرا یو پنج سال نشان نم ستیاز ب شتریالغر اما خوشگل که ظرافت اندامش او را ب یزن یبه عبارت ایدختر . بود دهید یکی نیهم

گل را خانم خوش نیخوب آمار ا یلیخواند، اما خ یپشت سر صالح رجز م یکل شهیهم نکهیبا ا یکمال يزد و آقا یذوق م يتو یلیخ ظشیغل

.و فضول بود زیاز بس ه! داشت

***

درس خواندن به اتاق  يرا با مادرش خوش و بش کرد و عاقبت گفت که برا یقیزنگ زد و دقا مارستانیشنبه ساعت هفت مهرانا به ب پنج

به  ییجا کیتراس  يعادت درس خواندن تو نیا. تراس در حال درس خواندن است يرود و اگر او زنگ زد احتماال تو یخواب مادرش م

!دردش خورد

صالح  يزود خودش را به خانه  یلیخ. گشوده شد شیپنج را فشرد و بالفاصله در به رو يمهرانا زنگ طبقه  قهیهشت و پنج دق ساعت

روز صالح  کیرا که داخل گذاشت آرزو کرد که  شیپا. نداشت يآمد، اما چاره ا یطرز استقبال صالح بدش م نیاز ا. باز بود مهیدر ن. رساند

. برود شوازشیعاشقانه به پ

 یبیو با اعتماد بنفس عج اوردیدر ن يباز دیبد دیند. دیبرهنه مقابل خودش د يشلوارك و باال تنه  کیبود که صالح را با  شیاهایرو يتو

:فرستاد و گفت رونیفوتش را ب

!کن برادر تیاون حجابت رو رعا! سالم آقا -

:و گفت دیخند صالح

.راحت ترم يجور نیمن ا -

!یکه خودت رو بپوشون یاون همه ورزش نرفت گهیآره د -

:کردنشان گفت نییرا برداشت و مشغول باال و پا شیدمبل ها صالح

...بعدشم  ؛يکه نرفتم بدنساز یالک گهیاره د -

:زد و افزود یچشمک

!رو کلیه یکن یحال م -

:نازك کرد و گفت یپشت چشم مهرانا

! فرمه يرو کلمیه یچ چیمن بدون ه ن؛یشده ا کلتیبا ورزش ه يردخودت رو خفه ک -

:کرد گفت یرا برانداز م شیکه سر تا پا یآورد و در حال نییرا پا شیدمبل ها صالح

!چپت کنه يلقمه  هیکه  يخوا ینم! یکن فیتعر کلتیاز ه دیپسر نبا هی يجوجو جلو -

: گفت یو شوخ يجد انیم یبا لحن. خورد یتکان و

! رو بهت بدم میو نظر کارشناس نمتیاصال بذار خودم بب -
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:با چشمان گرد از تعجب گفت مهرانا

!صالح -

:دیخند صالح

! اعتراف کنم؟ یچ هی -

. را برانداز کرد شیموها یجاکفش ي نهیرا در آورد و در آ شیمهرانا شال و پالتو. مشغول دمبل زدن شد دوباره

!بگو -

!یزن یدا مقشنگ اسمم رو ص یلیخ -

:خنده گفت انیدر م يزیرآمیکرد و ناگهان با حالت تحق یمکث صالح

چرا موهات کوتاهه؟! بودم موهات کوتاهه محال بود بهت نگاه بندازم دهیاه، اگه د -

رو  يچکار یگفت یم یشه، خب؟ داشت یبه رو آوردن داشت؟ حاال بلند م گهید نیا. گهیخب موهام رو کوتاه کردم د یچ یعنی! ا صالح -

!کنم یقشنگ م

:تاسف تکان داد يصورتش را مچاله کرد و سرش را به معنا يبا حالت با مزه ا صالح

اه اه دختره دراز موهاش رو چطور کوتاه کرده؟  -

! ا صالح -

:با خنده گفت صالح

؟يشام که نخورد. گاز رو خاموش کن ریبرو ز -

دانست با آن شلوار تنگ مخمل و بلوز  یخودش خوب م. نگاه او را حس کرد ینیفت، سنگر یهمان طور که به طرف آشپزخانه م مهرانا

گاز  يرو يقابلمه  دنیلبخند زنان به سمت گاز رفت، اما از د. دهد ینشان م کلیخوش ه یلیخ دیآ یباسنش م ریاش تا ز يکه بلند یبافت

.جا خورد

!صالح؟ يمهمون دار -

. داد یضعف نشان م دیخانه رسانده؛ معذب شد اما نباخودش را به آشپز یصالح ک دینفهم

!مهمون؟ -

؟یکن یم يتو خودت آشپز یراست! يچقدر غذا درست کرد! چه خبره -

شد؟ یجوجو اون شرط چهارم ما چ یراست. ستمیبلد ن يا گهید يبپزم، چون غذا یبخوام ماکارون یالبته فقط وقت! يا -

! شرط پنجم -

!حاال همون -

!فمهیک يتو. شآوردم -

؟يکه دوست دار یماکارون! کنم تشیحتما قبل رفتن بده رو -

.آره، اما من شام خوردم -
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جوجو؟ يخور یشام م! چه زود -

!یمردم از گشنگ یم. يتا ساعت ده بهم شام ند دیگفتم شا -

.یخونمون شام مهمون خودم يبه بعد هر وقت اومد نیاز ا! نترس جوجو یآخ -

:گفت يو دلخور یکالفگ انیم یزد و با حالت هیتک نتیبه کاب مهرانا

!صالح؟ -

کرد؛ اما خود را  ینگاهش م رهیخ رهیشده بود با تعجب و ترس خ لیکه به عقب ما یانداخت و مهرانا در حال ریدستانش گ انیاو را م صالح

:نباخت و گفت

 ؟یکن ینگاهم م يجور نیچرا ا -

! ده یم ییخواد بدونم چه بو یشم حتما بوش کنم، دلم م یکه دوست م یمن عادت دارم با کس -

هرم نفسش مهرانا را سست کرد و بهت زده . دیکش یسرش را جلو آورده بود و او را بو م يدل مهرانا نبود، اما صالح با خونسرد يتو دل

. جرات قورت دادن آب دهنش را هم نداشت یحت

:خونسرد گفت یلیعقب تر رفت و خ صالح

!کس مثل تو اسمم رو صدا نزده بود چیه. یزن یقدر قشنگ اسمم رو صدا مچ يجد -

! ؟یکن یبچه خر م -

:و با خنده گفت دیدستانش را عقب کش صالح

! يبچه ا يخودتم اعتراف کرد يدید -

!ستمیهم بچه ن چیمن ه يو چهارساله ا ستیپسر ب هیتو که  يصالح برا -

. صالح بود، اما از قرار صالح فقط قصد ترساندنش را داشت کینزد یلیخ. دیکش یرا گفت و نفس راحت نیا مهرانا

...گم صالح  یم -

:نثارش کرد و گفت يزیکرد، نگاه محبت آم یپر م یکه بشقابش را از ماکارون یدر حال صالح

!»جان«بگم  نکهیندارم جز ا يچاره ا یزن یصدام م يجور نیا یوقت -

:اما زود گفت دیخند مهرانا

؟يچند تا دوست دختر دار يجد يگم تو جد یم -

:نگاهش کرد صالح

چطور؟ -

! دمید یکیبا  شهیآخه تو رو هم -

؟يدیتو کجا منو د! ؟یکی -

...با اون خانم خوشگله که ... از دور ... خب دلم برات تنگ شد اومدم، از ... آخه ...  روزید... راستش خب  -

! خب جون بکن -
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! ا صالح -

! ح و زهرمارصال -

!ا صالح -

!ها یزن یمنو چوب م اهیآخرت باشه زاغ س يدفعه  -

. کرد یدندان گرفته بود، غرغر م ریکه ناخنش را ز یو در حال دیرا در هم کش شیاخم ها مهرانا

:اپن گذاشت و گفت يبشقابش را رو صالح

واست بکشم؟! ارینوشابه ب هی خچالی ياز تو -

:و گرفته نگاهش کرد وگفت همان طور عبوس مهرانا

! زیذره بر هی -

:لب گفت ریانداخت و ز خچالیبه داخل  ينظر. اما او متوجه نشد دیخند صالح

! هیکه پر از خال خچالتمی -

:گوشش گفت خیصالح ب. بود یاز آن خال یمین. آورده بود افتاد شیکه برا یشکالت يآن نگاهش به جعبه  کی

؟یزن یم دیرو د یچ! يهو -

 یه یرانیا يخواست مثل دختران رمان ها یسوزاند، اما نم ینفسش داغ بود و قشنگ پشت گردنش را م. اش را تنش کرد یهمزمان رکاب و

:و گفت دیعقب کش یسرخ شود و فقط کم

! که کوفتش بشه یخورده باشه اله نایصالح اگه اون زنه از ا نیبب -

:کرد، زل زد و گفت یردن از خودش بلندتر بود و صاف نگاهش مسر و گ کیرا بست و به صالح که  خچالیدر  و

 ه؟یحاال اسمش چ -

!هیصوف -

اسم مستعارشه نه؟ ! نیایو صالح چه به هم م یصوف! اوهوك -

! من به اسمش کار ندارم، خودش رو عشق است -

! یالیخ یکه تو کال نسبت به اسم ملت ب هیشکرش باق يجا -

:صالح گفت. نشستند يناهارخور زیدو پشت م هر

... یلیگم به نظرت ما خ یم -

؟یچ یلیخ -

 م؟یزود با هم جور نشد یلیخ -

:گفت یو با خوشحال دیخند مهرانا

! میچون هم سن و سال هم -

...همش خنده، همش ! ینیرو بب یروابط منو صوف نجایا يایب دیداره؟ با یچه ربط! هاه -
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:با حرص گفت مهرانا

 شت؟یپ ادیب یزن ینداره، چرا من که رفتم زنگ نم تین که محدوداو! بسه بسه -

! ادیزنم ب یتو که شرت کم شد زنگ م! ستیهم ن يآره بد فکر -

!صالح -

! جــــان يا -

؟یکن تیمنو اذ ادیدلت م ؟یگ یم يجور نیچرا ا ،يبد یلیصالح خ -

!؟یهست یتو مگه ک -

:دیش گذاشت و با دهان پر پرسدهان يرا تو یبزرگ از ماکارون يلقمه ا و

! تو؟ یهست یعشقم؟ زنم؟ دوست دخترم؟ ک ؟یهست یتو مگه ک! همون -

:با تمسخر گفت مهرانا

خب اقرار کن ! یبهش دست بزن یکه تو حت نیبدون ا شتیپ ادیتو بشه؟ ب ياز من تونسته جوجو ریغ یتا حاال ک! تو هستم يمن جوجو -

!تو هستم يمن تنها جوجو گهید

قرار  ریاو را تحت تاث یکرد که هر از گاه یرا مهرانا هم حس م نیو ا دیجوش ینگاهش محبت م يتو! نرم و خاص يخنده ا د؛یخند الحص

:چانه اش زد و گفت ریصالح دستش را ز! به او دارد، اما هر چه بود عشق نبود یمدت کم صالح حس خاص نیهم يتو نکهیا. دهد یم

!يمور یدم هیشب یلیکوتاه خ يموها نیبا ا يجور نیا -

!مور؟ یدم -

؟يدیروح رو ند لمیف -

. سرش را تکان داد ینف يدهانش گذاشت و همزمان به معنا يدور چنگالش و تو دیچیپ یماکارون یکوچک يلقمه  مهرانا

!صالح؟ يوا -

. با تعجب نگاهش کرد صالح

! فتضاحهدستپختت ا. دهیکه خامه هنوز و دم نکش نیا ه؟یچ نیصالح ا -

!شکرت ایبخور بگو خدا -

:نشانه گرفت و گفت شیچنگال را به سو مهرانا

!يخور یپزم انگشتاتم م یواست غذا م امیخرده بگذره م هیبذار  -

؟یکن یهم م يجوجو خوشگله آشپز! اوهوك -

؟یبله، پس چ -

جوجو؟ -

. و از لحن صدا کردنش ذوق مرگ شد دیخند مهرانا

! جانم -
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:زد و گفت يخندپوز صالح

؟یاوک ؟یزن یمن حرف م يبار آخرت باشه در مورد دوست دخترا -

:رغبت گفت یاخم کرد و ب مهرانا

! ـــــشیا -

:و گفت دیخند صالح

! ده یم فیقدر ک نیا يدونستم بچه دار ینم -

:صالح گفت. و بشقاب غذا را پس زد دیکش يپوف بلند مهرانا

؟يریگ یم رادیچرا از غذام ا اد،یمن به مذاقت خوش نم يحرفا -

***

. رفت يمامان زر ياتاقش بود و جمعه را به زور به خانه  يحوصله تو یمهرانا کالفه و ب. تر بود یطوالن یلیخ کشنبهیاز پنج شنبه تا  انگار

. گرفت ینم لیوقت تحو چیرا هم ه شیها ییرا نداشت و پسر دا شیها ییدختر دا يحال و حوصله 

که دلش  شیاما از دو سال پ. چشم بود يتو یلیخ لیدختر فام نیباتریو مهرنا به عنوان ز. وجود نداشت يپسر به درد بخور لیفام يتو کال

. داد یمحل نم لیفام يتو يپسر چیسوخت و به ه یرا به او گفته بود، در تب و تابش م زیهمه چ گریرا به صالح باخت و حاال که د

:مادرش هم در آمد و عاقبت گفت يگذراند، آن قدر که صدا یالبافیا به خجمعه و روز شنبه ر تمام

.شه یآخرش معلوم م! شده تیزیچ هیمن به تو مشکوکم؛ تو  -

 دهیچند روز عشقش را ند نیا ياز ساعت پنج تا هشت دلهره و انتظار مهرانا را دق داد؛ مخصوصا که تو. کسل کننده گذشت کشنبهی روز

! از دور یبود، حت

 ندازدیب شیبه سو ینگاه مین یآنکه حت یب. خانه منتظرش بود يتو یشلوار خانگ کیباز گذاشته بود و با  مهیطبق معمول در را ن صالح

:گفت

!جوجو؟ يذار یواسمون م یماکارون هیگذاشتم،  رونیقربون دستت گوشت چرخ کرده ب -

. خودش جلب کند يتوجهش را به سو مبل کنار دستش لم داد و عاقبت توانست يرو وسانهیما مهرانا

:نگفت خودش به حرف آمد و گفت یکالم چیچون ه. کنجکاو پرسشگر نگاهش کرد صالح

! یالل نشده باش مینیبزن ب یکیج هیجوجو  -

:پچ پچ بود گفت هیشب شتریکه ب ییاعتنا به لحن طنزآلودش با صدا یب مهرانا

!؟یش یکنم تو پر رو نم يکار هیاگه من  -

:با ژست مغرورانه اش ابرو باال انداخت و گفت لحصا

مثال؟ يچکار -
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:صالح گذاشت و گفت يبرهنه  يشانه  يرا دور گردن صالح حلقه کرد و صورتش را رو شیدست ها مهرانا

! یذره منو دوست داشت هیدوستت دارم کاش تو هم  یلیخ -

 شیزندگ يتو. باره گرم شد کیوجودش  يسوخ کرد و حس کرد همه که تا ته قلبش ر بیعج یخاص شد، حس یغرور و حس زیلبر صالح

. امدیقدر پاك و صادقانه به نظرش ن نیمهرانا ا يکدام مثل جمله  چیه یبود، ول دهیدوستت دارم شن یلیخ

برات بپزم؟  یچ یبسه، گفت یدلتنگ گهیخب د -

:دیپرس اریاخت یب. دختر واقعا جذاب بود نیاز هوس ا يو عار قیعم یهنگا. آورد نگاه کرد یو به او که پالتو و شالش را در م دیخند صالح

 ه؟یاسمت چ يجد -

:و زمزمه کرد ستادیمقابلش ا نهیدست به س مهرانا

ازم خوشت اومده؟  نکهیا یعنیسوال  نیا -

داره؟  یچه ربط -

!یقرار شد هر وقت از من خوشت اومد اسمم رو بپرس -

:دلش گفت يمهرانا تو. انداخت هیبرخاست و مقابلش سا صالح

»!داره یکلیمامان چه ه يوا«

:آهسته گفت اما

؟یلباس تنت کن هیشه  یم -

:و گفت دیکش شیدندان ها يزبانش را رو صالح

کنم؟ یم کتیتحر -

!صالح -

جونم؟ -

!يخور یآخه سرما م -

!یتو که راست گفت -

! شه یچندشم م نمیب یرو م کلتیخب باشه من ه -

. را برداشت و تنش کرد شیرکاب يناهارخور زیم ينگاهش کرد و از رو ریمخلوط به تحق یبا تعجب حصال

:را نگاه کرد و گفت خچالی يتو مهرانا

؟يرب ندار -

!آخ نه -

.يبخر يبر نکهیپخت؛ مگر ا یشه ماکارون یپس نم -

!ستیحسش ن -

.کنم یپس کتلت درست م -
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.درست کن يزیچ هی -

 یم. مهرانا حس کرد او از دستش ناراحت شده، اما مشغول کارش شد. گفت و به اتاق خوابش رفت و در را محکم بهم زد را نیا صالح

. کتلت عمرش را بپزد نیخواست خوشمزه تر

:حوصله گفت یمثل بچه ها ب. خانه را پر کرده بود يکتلت همه  يآمد؛ بو رونیبعد باالخره صالح از اتاقش ب قهیدق چهل

حاضره؟ شام -

!زمیآره عز -

کرده بود همراه بشقاب و نوشابه  نییتز یگوجه فرنگ يمهرانا ظرف کتلت را که با حلقه ها. نشست زیزد و پشت م يپوزخند صدادار صالح

!یراشکیپ هیوسطش قرار داشت، درست شب یمهرانا گرد بود و سوراخ يکتلت ها. گذاشت زیوسط م

:کتلت زد و گفت يچنگالش را تو صالح

! که خوبه لشیشکل و شما -

:او را برانداز کرد و گفت نیبعد از خوردنش با تحس و

. توپه یلیخ! يدختر چه کرد. کنم سرآشپز جوجوها االن رو به روم نشسته یآقا اقرار م -

صالح؟ -

!جانم -

:نگاه کرد و گفت دیبلع یفراوان کتلت ها را م يو به صالح که با اشتها دیخند مهرانا

! کنه یم کمیتحر کلتیخواستم اعتراف کنم؛ ه یالح مص -

:گفت دیکش یکه نوشابه اش را سر م ینگاهش کرد و در حال صالح

! میلب تر کن در خدمت يخوا یاگه م -

:زد ینگاهش کرد و لبخند تلخ مهرانا

...شدم، اما  یعذاب وجدان و گناهش م الیخ یب دیشا ياگه عاشقم بود -

:گفت يجد یلیخ صالح

.حل بود میخوند یم تیمحرم ي غهیص هینبود؛  یاوال گناه -

:صالح ادامه داد. زد يپوزخند مهرانا

! خواستم اسمت رو بدونم شیپ قهیچند دق نیخوبه هم! ستم؟یگفته من عاشقت ن یک ایثان -

:چانه اش زد و گفت ریرا ز شیدست ها مهرانا

!من بچم؟ يفکر کرد يجد يتو انگار جد -

:زد و گفت هیاش تک یصندل به صالح

! باشه بابا منم دوستت دارم. اعتراف کنم دیحتما با -

:و گفت دیکش یقیاه عم مهرانا
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بشه اما آقا  يزبون جار يرو دیکنن عشق با یکه فکر م نهیها ا یلیاشتباه خ! یعاشقم باش نکهیچه برسه به ا اد،یاز من خوشتم نم یتو حت -

. ستیهست، اما عشق ن ییزایچ هیالبته ! هینگاه تو خال يتو! خونن یق رو از چشم و از نگاه مبدون، عش یدون یصالح اگه نم

:خودش گرفت و غر زد يبرا يلقمه ا مهرانا

! صالح جان ياومده بود یاز قحط... ماشاا -

:نگاه کرد و گفت یبا خنده به ظرف نسبتا خال صالح

. غذاست يمن سر و جانم فدا! دیآخ بخش -

:سکوت کردند؛ عاقبت صالح گفت دو هر

هست؟  یچ گهینگاهم د يتو -

:زد و گفت يلبخند مهرانا

 تیترب یب يا. شه به اتاق خواب یفلش که ختم م هیهست و  یطونیش گهید! اما مربوط به منه ستیعشق ن! یکه هنوز بهم نگفت ییزایچ هی -

! رو نشون نده شیبق گهید

:دیغش غش خند صالح

! يریگدختر تو فال -

:رفت، گفت یقربان صدقه اش م شیدلش هزار بار به خاطر خنده ها يبا شوق نگاهش کرد و همان طور که تو مهرانا

!شه یوقت به من دروغ نگو، زود معلوم م چیه نیهم يبرا! زهیر یم رونیدلشه ب يتو یتو هر چ ياما چشا ستم،ین رینه فالگ -

 ؟یگ یاسمت رو بهم م: دیاراده پرس یبه صورتش نگاه کرد و ب هیچند ثان صالح

:گفت ینیسرش را جلو آورد و به چشمان صالح زل زد و با لبخند غمگ مهرانا

 یهمه م يکردن اسمم، چون اون جور دایدنبال پ ينر دوارمیالبته ام. گم یبهت م یهم داشت يا گهیحس د يهر وقت عالوه بر کنجکاو -

!میفهمن ما با هم

:مسخر گفتشد و با ت یحرص صالح

!؟ینه خودت برام مهم ایاسمت مهمه،  يد فکر کرد -

:دست صالح گذاشت و گفت يدستش را رو مهرانا

. شکنه یمن دلم م! صالح تلخ نباش -

 یبخش نانیو ناخواسته لبخند اطم ستیآبدارش نگر يعمق چشمان قهوه ا يمهرانا کرد و بعد تو فیو ظر دیبه دست سف یینگاه گذرا صالح

:دیو فقط توانست بگو دیکش رونیدست مهرانا ب ریدستش را از ز عیسر. زد شیبه رو

!بابت شام ممنون -

***
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خواست  یقدر تلخ که م نیا یکرد صالح کامال عاشقش شده و گاه یکه مهرانا حس م نیریقدر ش نیا یگاه. شد یم يپشت هم سپر روزها

صالح نم نمک دارد  ریتفاس نیا يکرد با همه  یو مهرانا حس م دندید یرا م گریفرد همد ياو را بزند؛ اما هر چه بود باز هم در روزها دیق

داد که صالح تحت فشاره و  یم يشده بود و مهرانا به خودش دلدار شتریب هیصوف يرفت و آمدها نیب نیدر ا. شود یم دهیبه سمتش کش

!کنه یم یخودش رو خال يطور نیتونه با من باشه ا یچون نم

که بخواد نگاه اون  نیمهم منم که کنارش هستم بدون ا! کنن يخوان عشق باز یو هرقدر م ادیب هیگفت بذار صوف یدلش م يتوبعد  و

! بهم داشته باشه يطور

نا البته مهرا! و نه آذرماه، روز تولد صالح ستیب. دیآن روز خاص فرا رس نکهیدارد تا ا تیصالح اهم يکرد با تمام وجود برا یحس م مهرانا

 يکننده ا ریتولد غافلگ شیتواند برا یذوق کرد که م یبود و کل دهیاش را د نامهیگواه یاتفاق یلیاما خ ست،یدانست تولد او چه روز ینم

. ردیبگ

. کرد شیخودش را آرا شهیتر از هم قیگذاشت و دق یبزرگ يپاکت کاغذ يتو یقابلمه ماکارون کیو بامزه اش را همراه  بیعج يکادو

کار را  نیا يدانست که رو یگفت لباش رو، اما خودش م یته دلش م. کند و او را ببوسد يزیخواست امشب ناپره یعاده شده بود، مفوق ال

. ندارد

بار به استقبالش  نیاول يباشد، چرا که صالح برا زیروز خاطره انگ نیخواست ا یاز قرار م. در آپارتمان صالح بود يساعت هشت جلو راس

:رفتن بود و غرلندکنان گفت رونیب يو آماده  دهیچرا که صالح لباس پوش. س مهرانا اشتباه بودآمد، اما حد

! تو؟ معلوم هست ییکجا -

:خواست جواب بدهد اشاره کرد یصالح زنگ خورد و صالح همان طور که م لیمهرانا خواست حرف بزند موبا تا

.گم یبهت م امیبرو تو االن م قهیدق هی -

!بابا چه خبره !یالو صوف -

. شل شد هینام صوف دنیسالن از شن يمهرانا تو يپاها

! اومدم بابا! ه؟یهمه عجله واسه چ نیفهمم ا یمن نم! اونجام گهیساعت د میباشه بابا تو غذا رو حاضر کن منم تا ن -

:که صالح داخل شد گفت نیرا کنار مبل گذاشت و هم يپاکت کاغذ عیسر مهرانا

؟ير یم ییجا -

. غرور برداشت پیتر شهیباال انداخت و مثل هم ییابرو الحص

.دعوت دارم یصوف يبا اجازتون خونه  -

:بست و فکر کرد خی مهرانا

»!براش تولد گرفته حتما«

؟ییکجا -

! پس من برم یچیا ه -

.خوبه داشته باشم ییروزا نیهمچ هیاسه و فته؛یشمارت ب لمیموبا يزنگ بزن رو هی یراست. معطل اومدنت شدم یآره قربونت برو، منم کل -
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:داخل آسانسور صالح گفت. دیرا پوش شیگفت و کفش ها يخروج باشه ا نیح مهرانا

.رسوندمت یشده وگرنه م رمید دیببخش -

.دوستم يرم خونه  یسر م هیاومدم  نجاینه ممنون، منم تا ا -

:به چهره اش انداخت و گفت یقینگاه عم صالح

 ؟يشد جوجو ناراحت -

:زد و گفت يا مهیلبخند نصفه ن مهرانا

. خوش بگذره! نه بابا -

خودش از سوپر  يرفت و برا ابانیخ يمهرانا هم به آن سو. خانه سوار موتورش شد و رفت يو جلو دیپر رونیبالفاصله از آسانسور ب صالح

. کرد و به خانه بازگشت دیمارکت خر

حس . پرواز کرد هیصوف يناراحت بود که صالح به سو نیبه خاطر ا شتریب. امشب داشت يامه براچقدر برن! بدجور یلیشکسته بود، خ دلش

. بود شیدوا هیداشت که فقط گر يو حال بد

بود و  یحاال فقط عصبان. نکرد هیگر گریشد، اما د شتریدرد مهرانا ب. هیصوف یشب بود که صالح برگشت، البته با همراه میدوازده و ن ساعت

.کند یصالح متوجه اش نشد، تالف یاش را که حت هیهد دیحماقت خر يجور کیت خواس یم

!باشه، دارم برات -

و حس تلخ حقارت، خودش را به اتاق خواب رساند و  تیمهرانا با عصبان. دیرس یاول به گوش م يهر و کرشان به وضوح از طبقه  يصدا

! عشق را بزند نیا دیق گریگرفت د میتصم

! و دوست پسرش بهمن يدوستش ناز یبه خانه برگشته بود، البته به همراه یصوف یکسالت بار و طوالن یمهمانخسته از  صالح

در  یحاال همگ یاز حد صوف شیب ياما دست آخر با اصرارها ند،یایبهانه آورد تا آنها به خانه اش ن یو حت چاندیکرد آن ها را بپ یسع یلیخ

. دندیچ یم انیپاسور و قل يه خودشان برنام يخانه اش بودند و برا

:دیداد پرس یشک م يخاص که رنگ و بو یبا حالت هیزود پس از ورود به خانه، صوف یلیخ

بوده؟  نجایا یک -

 يجعبه کادو بود، آه بلند کی ي مهیکه ضم یادداشتیغذا و بعد هم  يقابلمه  دنیشد؛ جلو رفت و از د يپاکت کاغذ يتازه متوجه  صالح

:و گفت دیکش

!حتما کار مامانه. رفته بود؛ امشب تولدمه ادمی -

:و گفت دیآسوده کاغذ را از دست صالح قاپ یالیجلو رفت و با خ هیصوف

شه؟ یچند سالت م زم؟یا امشب تولدته عز -

.ستبه هوا برخا هیهد دنیبا د يو ناز یصوف يغش غش خنده . شده حمله ور شدند یچیکادوپ ي هیهمراه دوستش به طرف هد و

ده؟یبرات خر یمامانت چ نیبب -
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آمد  ادشیتمسخر نبود، ب يو دوستش خنده اش از رو یالبته برخالف صوف. گود چدن، ناخواسته خنده اش گرفت يتابه  دنیاز د صالح

 نیع ش،یبنداز نییباال و پا یو ه یو با مواد مخلوط کن یدرست کن یکه توش ماکارون ادیتابه ها خوشم م نیخودش به جوجو گفته بود از ا

!یژاپن يلمایف

. دیکش رونیب يتابه را از دست ناز یرفت و با اخم کوچک جلو

! بدش به من -

! دهیخر هیزیسنت باال رفته واست جه دهیمامانت د -

. حواسشان را پرت کرد هیصوف يگفت و صدا يرا ناز نیا

! به به غذام که واست پخته -

کار مامانته؟  يجد -

هم سن و . دید یپسر را م نیبار بود ا نیاول يبرا. کرد یصالح را عصب یزد که حساب يزیحرفش را با حالت تمسخرآم. گفت را بهمن نیا

. کند یبود مواد مصرف م دایو البته کامال پ باتریسال خودش بود، ز

 نیهم کنار هم ا یخودش و صوف یعنیفکر کرد  د؛یرس یکنارش مضحک به نظر م يلحظه از خودش متنفر شد، جدا دوست پسر ناز کی

دند؟یرس یقدر ناجور به نظر م

 یماکارون! ده نفر آدم گرسنه يآن هم برا تزا،یپنج تا پ. نخورد یدرست و حساب يغذا هیآلونک صوف يتو. را هر طور بود سر کردند شب

:با خودش گفت. فوق العاده شده بود ،یماکارون يخوشمزه  گیجوجو با آن ته د

»!يامشب بهم بد یخواست یم ؛يرو واسم درست نکرده بود یوقت ماکارون چیبود ه نیهم واسه«

تنها شد  یبا صوف یوقت. کرد یعصبان یشان صالح را حساب حانهیهال اتراق کردند و رفتار وق يهمراه دوست پسرش تو ییبا پر رو يناز

:گفت

! تلپ کرد نجایا یعمل نیپر رو پر رو خودش رو با ا! ها نمیدختره رو نب نیا گهید -

:را در آورد و گفت شیلباس ها يبا دلخور یصوف

! وا خوبه تو هم -

:آشکار گفت يبا پوزخند. او را نداشت ياصال حوصله . افتاد و ناخواسته چندشش شد یالغر صوف کلیصالح به ه نگاه

!نبود امشب تولدمه؟ ادتیچطور  ،یقیهمه مدته که با من رف نیتو ا -

:و گفت دیخند رندانه هیصوف

! گهیامشب واسه تولد تو بود د یوا خب مهمون -

کند و پزش را به آن ها  یبود که صالح را به دوستان خودش معرف نیا يبرا هیصوف یدر واقع مهمان. دیمزه اش خند یخودش به حرف ب و

. گرفت یو پنجاه از صالح پول م ستیدو یماه. غدیبغلش بگذارد که بعد راحت تر او را بت ریهم هندوانه ز ییجورا هیبدهد و 

:صالح انداخت و ادامه داد زیتمسخرآم ي افهیبه ق ینگاه هیصوف

. کنم یرفته بود، اما غصه نخور االن برات جبران م ادمی گریبه خدا ج -
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به  رهینگاهش خ. ستادیپنجره ا شب صالح از کنارش برخاست و کنار يها مهین. دینفهم هیرا صوف نیشب را با او گذراند و ا یلیم یبا ب صالح

 فیلط یپوست شیلباس ها ریدانست ز یم. کرد سهیاراده او را با جوجو مقا یو بعد ب هیاز حد الغر صوف شیب کلیبود؛ به ه هیکمر لخت صوف

 یبود و حاال فکر م یاو خواستن يبرا تینها یبار هم دستانش ب کیبار جوجو دستش را گرفته بود، اما همان  کیفقط . وجود دارد يدیو سف

کرد چرا تا به حال دستانش را نگرفته؟ 

دانست احساساتش در آن  ینم. امدیبه سراغش هم ن یها به او نظر داشته باشد، حت نیاز ا شیب نکهیفکر ا. رفت شیجا پ نیتا هم فکرش

!ستیدانست به شدت منتظر قرار بعد یرا م نیشب چه بود؛ فقط ا مهین

. صورتش را پر کرد قیعم يشد و خنده ا یشادمان زیبود، دلش لبر دهیخر شیوجو براکه ج يا هیفکر هد از

***

ساعت هم  دنیبا د یحت. داد یرا انجام م فشیحوصله تکال ینشسته بود و ب يمامان زر يخانه  يشنبه ساعت هشت بود، اما مهرانا تو سه

کردنش را  دایزحمت پ یچند روز حت نیا يبود که تو تیاز شدت عصبان ایدانست عشق است که از دلش رفته  یدر هم بود، نم شیاخم ها

صالح تنگ  يکوچولو دلش برا هیذره  هیکه فقط  يقدر نیبود؛ ا یاما هر چه بود حاال حاالها از دستش عصبان. ندادهمدرسه به خودش  يجلو

. شده بود

سوال در ذهنش بود،  کیهزار و . خشک شده بود يریتصو ونفیزد و چشمش به آ یآن سو صالح از ساعت هشت قلبش تاالپ تلوپ م از

! اد؟ینکنه ن اد؟ینم یعنی! ومده؟یشده که ن یچ یعنی! ومد؟یچرا ن د؛یپرس یمختلف م ي وهیسوال را به هزار ش کیاما 

!خانه اش را گرفته بود يفکر کرد کاش شماره . زنگ زد، اما خاموش بود لشیبه موبا يدو سه بار البته

:در خشک شد و با خودش گفت ي رهیدستگ يتا از خانه خارج شود، اما دستش رو دیلباس پوش. که از نه گذشت ساعت

. حداقل تا ساعت ده صبر کنم دیبا! شده و تا ساعت ده برسه يزیچ دیشا -

. تختش ولو شد و فقط و فقط به جوجو فکر کرد يحوصله و پکر تو یساعت که از ده گذشت ب اما

:بود و به خودش گفت نیغمگ شتریاما ته ته دلش ب! نیو هم غمگ یداشت، هم مضطرب بود، هم عصباندلشوره  هم

»جوجو؟ هیاسم تو چ« نهیپرسم ا یازش م دمشید یکه وقت یسوال نیاول -

:بعد به خودش دروغ گفت و زمزمه کرد و

! دونم یاسمشم نم یدونه، من حت یم یاون در مورد من همه چ -

***

:نعره زد یخال يخانه  يشد و تو یصالح عصبان امد،یساعت از هشت گذشت و جوجو ن یشنبه وقت پنج

! االن سرش کجا گرمه؟ اد،یبدش م ییگفت از تنها یم نکهیا ه؟یاصال کدوم گور! ادیخوره نم یگه م! الف بچه منو سر کار گذاشته هی -

 ؟يذار یمنو سر کار م ارم،یازش در ب يپدر! آشغال
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و خودش را  چاندهیرا پ هیکه صوف يچه سر قرارها صالح را به زانو در آورده بود؛ طور رستان،یدب يجوجو چه جلو دنینج روز ندپ نیهم

دست از  چهیاز خانه احساس دلشوره و دل پ رونیگرفت، وگرنه ب یآرام م یچدن يتنها با نگاه کردن به تابه . خانه حبس کرده بود يتو

! تابش شده بود یقدر ب نیمهم شده و از او خوشش آمده و ا شیجوجو برا نکهیرفت، ا یبار نم ریاصال ز البته. داشت یسرش بر نم

براش افتاده؟ و  یدختر کجاست؟ نکنه اتفاق نیگفت، ا یاما دلش م! شده؟ یبفهمم از سه شنبه تا حاال چ دیگفت من فقط با یسرش م يتو

! یلعنت! یلعنت! یجواب بده کجا بوده؟ لعنت دیبا اد؛یبه حالش اگه ب يزد، وا یم ادیبعد فر

دوستانش متوجه  قیاز عشقش به صالح کم شده باشد اما از طر نکهیقدرها هم وحشتناك نبود، نه ا نیمهرانا ا يپنج روز برا نیآن طرف ا از

!هم دلتنگ دیکه صالح دنبالش بوده و شا یعنی نیا. زند یم دیبچه ها را د یلیشد که صالح ظهرها خ

صالح را  یستیبا. دق دادن او مانده بود يبرا گرید يمرحله  کیاول جواب داده، اما  يدر مرحله  هشیکرد تنب یبود و فکر م خوشحال

:گفت یبه خودش م یلب ریکرد و ز یوادار به اعتراف م

»!ذارم یمنم که واست شرط و شروط م یعاشقم بش اگه«

آمد  یمدرسه خلوت شود و بعد دوست پسر سحر م يکرد تا جلو یصبر م ستیبا یده بود، مکر یکه مهرانا طراح يطبق نقشه ا چهارشنبه

به نقشه اش داشت، چرا که  يادیز نانیاطم. ترکد یم يکرد صالح حتما از تعجب و کنجکاو یفکر م. کرد تا او هم با آنها برود یو اصرار م

ته دلش قند آب . دارد یکه چشم از در مدرسه برنم دیصالح را د میزده و نبود ساعت دوا ابانیکه مشرف به خ کتابخانه يخودش از پنجره 

خواهد جلب توجه  یکردند او م یدانستند و فقط فکر م ینم ایاز قضا يزیچ هیسحر و بق. شد یاز لبش دور نم يکردند و لبخند لحظه ا یم

. کند

گوش  ریز زیر کیفاطمه . کردند ینش آموزان مدرسه را ترك ممدرسه کامال خلوت شده بود و تک و توك دا يو ربع رو به رو کی ساعت

 یکوتاه قیاش چطور است و خالصه دقا افهیق! نه ای ندیب یآنها را م! کند یداد که صالح کجاست و چکار م یمهرانا گزارش لحظه به لحظه م

:مقابل مدرسه پارك کرد و سحر اشاره کرد یرنگ یمشک يگذشت که پژو

!اومد -

:زمه کردزم مهرانا

نداشت؟  دیمگه دوست پسرت پرا -

داشت مهرانا را قورت  زشیکه با چشمان ه نایکرد و قبل از سالم کردن به س خیبرادر سحر  نایس دنیسوالش تمام نشده بود که از د هنوز

:داد، سحر جواب داده بود یم

!مدرسه با دوست پسرم قرار بذارم؟ يجلو! يخر -

:در دلش گفت گفت مهرانا

»!دمیکش ینم ينقشه ا نیهمچ ادیقراره ب نیدونستم ا یاگه م اه«

 زیهمه چ چ،یصالح که ه گرید. شروع به تعارف کرد که سوار شود و او را برسانند نایتر س ظیغل یهم کم دیبرود که طبق نقشه و شا خواست

 ياز رفتارها يزیآن که چ یراهش آمده بود و ب يجلو یواشکیو  میرمستقیپر رو بارها غ يمتنفر بود؛ پسره  نایاز س. برده بود ادیرا از 

آبان برساند تا به  زدهیس دانیخواست تا او را به م ناینبود؛ سوار شد اما از س يچاره ا. مزاحمش شده بود د،یسحر بگو بهزننده اش 
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کوتاه  يتشکر. رساند یحرف و گپ چیه یکرد که دست از پا خطا نکرد و او را ب یاحتماال مراعات حضور سحر را م نایس. برود یکتابفروش

بسته  کیکتاب را به همراه . انتخاب کرد یکتاب ها نگاه کرد و رمان يهدف به قفسه  یب. شد یکتابفروش لآسوده داخ الیکرد و با خ

. دیدختر خاله نسترن خر يبرا کیماژ

شه؟  یچقدر م -

:آمرانه، آهسته گفت یخودش را جمع جور کرد و با لحن. داد یم را در شیدهایصالح بود که داشت پول خر يصدا! شد ینم باورش

! دم یممنون خودم پولش رو م -

جا خورده بود را هم گرفت و وادارش کرد تا  گریداشت دست او را که جدا د یرا برم دهایخر کیکه پالست یحساب کرد و در حال صالح

. برود رونیدنبالش از مغازه ب

! سوار شو -

:به موتورش انداخت و گفت ینگاه مهرانا

! شه، ممنون یشم؛ سردم م یسوار نم -

. دیپوش یم يزیچ کی رشیگل و گشاد مدرسه کاپشن بپوشد و اغلب ز يمانتو ينداشت رو عادت

:دستور داد يجد یلینگاهش کرد و خ صالح

! االیسوار شو،  -

کاپشن خوشبو و گرم صالح . حرکتش، کاپشن را گرفت و سوار شد نیاز ا ریمهرانا متح. بعد کاپشنش را در آورد و به طرفش گرفت و

!حالش را جا آورد و ضربان قلب مرده اش را باال برد؛ دوباره عشق برگشته بود

که راه افتادند صالح دستش را  نیکرد، اما هم یدستانش مچاله م يرا محکم تو ورشیصالح گرفته بود و پل يرا دو طرف پهلو شیها دست

. دارش کرد دستانش را دور کمرش حلقه کندگرفت و وا

دستانش قرار  يدست صالح رو کیبعد  یکمر صالح گذاشت و لحظات يمهم نبود؛ صورتش را آرام رو شیمردن هم برا گریکه د آخ

! گرفت

که  يصالح با لبخند. محکم تر به صاح وارد آورد ياراده فشار یداغ شد و ب د،یترک یقبل داشت از سرما م يکه تا چند لحظه  دستانش

:رفت که عاقبت مهرانا معترضانه گفت یم واشی يکرد، اما به قدر یشد دستش را نوازش م یلبش محو نم ياز رو يلحظه ا

. شه یم رمید! ير یم واشیچقدر  -

:شود گفت ادهیآن که پ یپارك کرد و ب ينزد و در عوض همان دم موتورش را گوشه ا یحرف صالح

؟يشنبه کجا بودسه شنبه و پنج  -

که چانه اش محکم به کمر  دیدستانش را کش ياما صالح با دو دستش محکم او را گرفت، جور د،یشد و دستش را پس کش یعصب مهرانا

. صالح خورد

! وونهید يآ -

 ؟يچند روز کجا بود نیگفتم ا -
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.مادربزرگم يخونه  -

؟يذار یمنو سر کار م -

. کرد یطبکارانه اش مهرانا را عصب لحن

! گرفتم ادی ایاز بعض -

:حرف را عوض کرد و گفت صالح

.خونه موندم یکار داشتم و عالف جنابعال کیچرا خاموشه؟ من هزار و  تیلعنت لیاون موبا -

:عمدا سر باال جواب داد مهرانا

! زودتر برم خونه دیشه با یم رمیمن د -

! ینیب یبد م يومدیاما اگر ن. این گهیه داگر ن ،يکه اومد يگوش کن جوجو فردا شب اگر اومد -

:خودش را لوس کرد و گفت مهرانا

! امیاصال نم -

:زد و با اخم و تخم نگاهش کرد و گفت یچرخ مین صالح

! فهم شد ریش ،ینیب یبد م يایاگه ن ؛يد یمنو م يجواب سواال يایفردا م! ياین یکن یجا م یب یلیتو خ -

!اه لوس -

:وشن کرد و گفتموتورش را ر صالح

!بچه یفتین ر،یسفت منو بگ -

:گوشش گفت ریبه صالح چسباند و ز یخودش را حساب مهرانا

!سردت نشه حاال -

.و کوچکش گذاشت فیدستان ظر يزد و دوباره دستش را رو يلبخند صالح

***

صالح بود و  يخانه  يجلو قهیدق ستیهشت و ب! ستیهم ن يدق دادن صالح بد فکر يبرود، فکر کرد برا رترید یگرفت کم میتصم مهرانا

:را برداشت و با حرص گفت فونیکرد، آ یباز م یحرف چیه یکه در را ب شهیصالح برخالف هم. زنگ آپارتمان را فشرد

! باال ایب -

:لب گفت ریکه داخل ساختمان شد ز نیو هم دیخند یواشکی مهرانا

!نییرم پا یپس نه، م -

:شد گفت یداخل آسانسور مو همان طور که  دیخند

!آخ جون، معلومه دقت دادم -
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از آسانسور  یوقت. شد یم یصالح عصبان دیخند یکه انگار طلبکار بود و مطمئنا اگر م يجور کیاش را عبوس و اخمو نشان داد،  افهیق اما

همه  نیاگر ا دیشا. بود و منتظرش بود ستادهیا در يصد برابر بدتر از خودش اخمالو جلو يا افهیجدا جا خورد؛ صالح با ق گریآمد د رونیب

در به  يتاب آمدنش جلو یو عاقبت صالح عاشقش شده و ب دهیرس شیشد که به آرزو یم دواریکرد و ام یبود مهرانا ذوق م رفتهنگ افهیق

!ستادهیانتظارش ا

:دیپرس ظیاه همان اخم غلالبته همر م،یمال یبا لحن دیو نگران د دهیطور ترس نیاو را ا يبایکه صورت ز صالح

 ؟ياومد ریچرا د -

...آخه  دیببخش -

شد،  یم یصالح در را بست و قبل از خروج از راهرو که به سالن منته. مهرانا از کنارش رد شد و داخل رفت. کنار رفت تا داخل شود صالح

. خوب خواهد بود یلیترساندن جوجو خ يژست برا نیفکر کرد ا. چسباند واریدستش را گرفت و او را به د

!صالح! کمرم يآ -

:تند خوتر از قبل گفت صالح

 ؟ياومد ریگم چرا د یم -

صالح چته؟ . اومدم ریشد که د نیزد؛ ا یجلوم رو گرفت و داشت باهام حرف م مونیآخه همسا -

. و دلخور بود یتاب، عصب یب دارد و فقط یدانست چه حس یهنوز هم نم یعنی. دیدانست چه بگو یدر واقع نم افت،ین یجواب صالح

:با تعجب به او که همان طور به صورتش زل زده بود، نگاه کرد و گفت مهرانا

؟یدستم رو ول کن يخوا ینم -

. تنش بود یشرت جذب قشنگ یبود، حاال ت دهیپوش یکه رکاب شهیبرخالف هم. عقب رفت و مهرانا پشت سرش وارد سالن شد صالح

:مقدمه گفت یب مهرانا

! گرفته افهیواسم ق نیباشم ا یمن عصبان نکهیا يجا -

. کند یچند روزه را سرش خال نیا یبزند و دق دل ادیخواست فر یقدر حساس شده، فقط م نیدانست چرا ا یخودش هم نم صالح

؟یباش یاز دست من عصبان دیبا یتو واسه چ -

: توانست آب دهانش را قورت بدهد و زمزمه کرد یسخت بغض کرد و به یبود و خشک شده بود؛ حت دهیبه شدت ترس مهرانا

!رم بعدا یم ستیاگه حالت خوب ن -

:دیتر از قبل سرش داد کش یعصب صالح

!کجا؟ -

!رم خونمون یخب م -

:چشمان اشک آلودش آرام گرفت و گفت ریصالح تحت تاث. بود دهیو به وضوح رنگش پر دیلرز یچشمانش م يتو اشک

!نیبودم سر تو داد زدم؛ بش یعصبان يزیچ هیمن از خوام  یمعذرت م -
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 ياز دلخور یکه حاک یبا لحن. خودش را آرام کند یمبل نشست و صالح به طرف آشپزخانه رفت تا با خوردن آب کم يرو دیبا ترد مهرانا

:اش بود گفت

 ؟ياریپس چرا پالتوت رو در نم -

:دوباره گفت مهرانا

من برم؟  يخوا یصالح م -

:قاطعانه گفت صالح

! نه -

:بعد کنارش لب مبل نشست و گفت و

 ؟يبود یخب تو بگو چرا ازم عصبان! بودم سرت داد زدم یعصبان يزیچ هیگفتم که از  -

:مبل گذاشت و گفت يرا در آورد و مرتب رو شیپالتو نهیبرخاست و با طمان دید یکه او را آرام م مهرانا

!الیخ یب -

!جوجو؟ يدیترس -

:گفت يبا دلخور نامهرا

من ازت طلبکار باشم، تو توپت پره؟  نکهیا يبه جا ؟يسرم داد زد يطور نیچرا ا! نه پس -

 ؟يکرد رید قهیدق ستیآخه تو ب -

:گفت طنتیاز فرصت استفاده کرد و با ش مهرانا

! برام يریم یپس بعدا که کال برم، البد م -

:و گفت دیاخت که مهرانا خجالت کشبه صورتش اند يزیصالح چنان نگاه تمسخرآم -

!کردم یشوخ دیببخش -

!؟يخروس قند ای لهیبعدشم اون موبا. ادیاز عالف شدنم بدم م ،يایفکر کردم نم -

! این گهید يومدین یهمه داد و هوار نداشت؟ تازه خودت گفت نیا گهیکه د نیا ومدم،یکه نم رمیگ -

!ینیب یبد م يومدیبنده گفتم اگه ن رینخ -

!صالح؟ -

:زد و گفت یمهرانا تبسم. و دستش را گرفت و او را کنار خودش نشاند دیخند صالح

...تو ... صالح  -

؟یمن چ -

ساعت نه  یبگ یتونست یبرات تولد گرفته بود، اما م هیدرسته صوف ه؟یخونه صوف یو رفت یچرا قرار گذاشت ام،یمن م یدونست یم کشنبهی -

!ير یم

:دلش گفت يتو صالح
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»!هم واسم تولد گرفته بود، اصال خبر نداشت تولدمه یلیخ آره«

:گفت يرو به مهرانا به تند اما

! ها یمن نداشته باش يبه دوست دخترا يقرار بود کار -

 خود چند روز یو فقط او ب امدهیصالح به وجود ن يتو يرییتغ چیدلش را خوش کرده بود، ه يادیز. نزد یحرف گریپکر شد و د مهرانا

. صالح محروم کرده بود دنیخودش را از د

 يعاقبت خسته از بگو مگو با ندا. گفت یداشت به مهرانا و بدتر از آن به خودش دروغ م. از جوجو نداشت یهم حالش دست کم صالح

:درونش رو به مهرانا گفت

 ه؟یتولدم ک يدیامـــا، تو از کجا فهم. شدم ریممنون؛ واقعا غافلگ هیبابت هد -

:زد و گفت یتبسم کمرنگ انامهر

! نامتیکارت گواه ياز رو -

:دیساکت ماند و دوباره پرس یکم مهرانا

بهت داد؟ یچ هیصوف -

:نثارش کرد و گفت ينگاه غضب آلود صالح

بود؟  یقرارمون چ -

:داد گفت یرا آزار م شیکه گلو یانداخت و با بغض تلخ نییسرش را پا مهرانا

! دیببخش -

 یچرا به او نم! کرد؟ یم يهمه خوددار نیاو ا يچرا جلو دیفهم ینم. دل از نگاه کردنش کند یانش را قورت داد و به سختآب ده صالح

!به نام غرور ییرویداشت، ن یاو را از اعتراف باز م ییرویانگار ن! و امثال آن ها؟ هیمهم تر از صوف یلیمهم است، خ شیگفت که برا

:کرد و باز هم معصومانه گفت يگریبرداشت دصالح  نیاز سکوت سنگ مهرانا

من برم؟  يخوا یم -

؟ياصال چرا اومد يایب یخواست ینم! ؟یکن یقدر خودت رو لوس م نیچرا ا! گهیاه بسه د -

:همان طور معصومانه جواب داد مهرانا

! نمیخواستم بد بب یچون نم -

:نگاهش کرد و گفت رتیصالح با ح. دیچک رونیاز چشمانش ب یقطره اشک اریاخت یب و

 ؟یکن یم هیچرا گر -

:صالح گفت. بغلش جمع کرد يرا تو شیرا پاك کرد و پاها شیبا پشت دست اشک ها مهرانا

!جوجوهه، با تو بودما ياو -

!تو فکر کن چون بچم -

:کرد و گفت يفکر صالح
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 ؟ياریدر نم يازت بپرسم بچه باز يزیچ هی -

:نگاهش کرد و گفت مهرانا

؟یچ ینعی -

برامون؟  یکن یدرست نم عهیشا -

:نگاهش کرد يشتریبا تعجب ب مهرانا

شده؟  یچ -

 ه؟یاسمت چ -

!اسمم؟ -

 ه؟یحاال بگو اسمت چ ،يو زبر ما با خبر ریتو که خوب از ز. کنجکاو شدم اسمت رو بدونم! گهیآره د -

:تدلش گف يبه چشمان مشتاق و منتظر صالح انداخت و تو ینگاه مهرانا

»!بوجود اومده یراتییتغ هیرو شکر انگار  خدا«

.اسمم مهراناست -

نا؟ یچ یچ -

ا صالح؟  -

 ه؟ینه جان من، اسمت چ -

!مهرانا -

! نیذار یو م نیاریاسما رو از کجاتون در م نیجلل الخالق ا -

 هیجور هیقدر با شما جور در اومده؛  نین که ااسمشون رو از کجا آورد شونیخانم نباشه، ا یقصد جسارت به ساحت مقدس صوف دیببخش -

...تو هم که . زنا همون قدر که آزادن همون قدر هم مارمولکن نیمواظب باش ا. نوشته بشه یکه انگار قراره پشت کارت عروس

 ؟یمن چ -

! یبه آدم نوك بزن يخوا یچته همش م! صالح جان امشب تو رو خروس نوك زده؟ -

:و گفت دیخند صالح

! زنم یخواستم اسمت رو بدونم، وگرنه من همون جوجو صدات م یفقط م -

***

. بودند و مهرانا و الناز هم هنوز داخل مدرسه بودند ستادهیآن طرف تر از درب مدرسه ا یو فاطمه کم سحر

:سحر گفت وستند،یبه هم پ یهمگ یوقت عاقبت

زنه ها؟ یپسره مشکوك م نیمهرانا ا -
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:اما گفت افت،یدر مقصودش را مهرانا

؟یک -

! زنه یبهمون زل م ادیز دایجد! گهیپسره د نیهم -

.گرفتم محلش ندم میتصم گهیولش کن بابا؛ د -

:فاطمه

ازش؟  يخسته شد -

م؟یخب فاطمه بر! شدم دینه، ناام -

با . مهرانا زنگ خورد؛ صالح بود لیکه موبانرفته بودند  یهنوز چند قدم. کردند و راه افتادند یخداحافظ. بودند ریو مهرانا هم مس فاطمه

: اش را جواب داد یتعجب گوش

؟ير یکجا م -

!خونه -

من؟  يخونه  -

. رفته یچشم صالح به سمت خانه شان م يجلو دیتازه فهم مهرانا

.رم خونمون یدوستم، بعد م يرم خونه  ینه فعال م -

! باشه مواظب باش -

!چشم شما هم زودتر برو خونه -

:باخنده گفت صالح

!برو جوجو -

:دیپرس يفاطمه با کنجکاو. را قطع کرد یو گوش دیخند مهرانا

بود؟  یک -

***

بود؟  یک -

:دینگاهش را به فرهود دوخت و پرس صالح

بود؟  یک ،یک -

!نیهم -

:و گفت دیدندانش کش يصالح زبانش را رو. کرد لشیبه موبا ینگاه و

؟يخوا یم یفرهود چ -
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:و گفت دیکش یقیاه عم هودفر

.کمیاومده بود دم بوت هیصوف شبیراستش د -

!خب چه خبرا بوده پس... خب  -

! رهینه بابا اومده بود از تو خبر بگ -

؟یکه چ -

بلــــــه  نه که از قرار ایدونم چته  یمن م دینه؟ پرس ایچشه  یدون یتو م. چونهیپ یکنه و منو م یم يدور یشده، ه يجور هیگفت صالح  -

...

؟یبله چ -

بود؟  یطرف ک! گهیمنو؟ خب بنال د یگرفت -

. باز به تلفن صالح نگاه کرد و

! ازش بدم اومده اد،یزنه خوشم نم نیاز ا گهیبشه؛ اما محض اطالعت د کیبار میزندگ يتو یکه خوش ندارم کس یدون یفرهود م -

چطور؟ -

 يکه جلو نهیمنه، اما نگو واسه خاطر ا يمن فکر کردم به هوا. تا خونش و مهمون دعوت کردهکه تولدم بوده منو کشونده  ياون هفته ا -

. شدم نیخالصه ازش بدم اومد و دل چرک! دونست تولد منه یچلغوزتر از خودش قمپز در کنه و اصال نم يقایرف

:دیپرس فرهود

! گه؟یآزاده د ییجورا هیپس االن  -

:دیپرس صالح

آزاد؟ -

گه؟یباهاش خورد د يفر هیشه  یم -

فکر نکرده بود که زنان همان طور که  هیقض نیچطور تا امروز به ا. صالح را از خودش منزجر کرد تا او شتریفرهود، ب زیچندش آم لحن

. برد یهم نم ییکه طرف مقابل بو يرابطه برقرار کنند، به طور یتوانند با هر کس یهم راحت تر م زانیآزادترند به همان م

:کرد و گفت یرمق یب يخنده  فرهود

! شرمنده داداش ناراحتت کردم -

!به خودشم بگم، اما شما راحت باش و فرت رو بخور دیالبته با م؛یتموم شد گهید یمنو صوف! ینه بابا ناراحت واسه چ -

:کرد و گفت يا هیکر يخنده  فرهود

.برم مکان یرو م یپس امشب صوف -

!آقا یخوش باش -

:گفت عیسر فرهود

!گهیرو کن د ه؟یطرف ک یاما هنوز نگفت... اما  -
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:حوصله گفت یب صالح

.ره یاما زود م ه،یمثل بق یکی -

! غلط نکنم طرف دختره؟. يمثبتا برنداشته بود پیتر نیاز ا یعنی ،يحرف نزده بود يجور نیکس ا چیتا حاال با ه! دفعه فرق داره نینه ا -

 ؟يداد يریفرهود چه گ -

! شناسمش یمن م ه؟یاه جون بکن پسر، طرف ک! گهیصالح بگو د! یآقا به جان مادرم تو به فنا رفت -

!گهیهست  یکیولم کن فرهود  -

:آمده بود، ادامه داد شیکه پ یاز بحث یکالفه و عصب. نبود هیجوجو اصال مثل صوف. اما زبانش بند آمد ه،یهست مثل صوف یکی دیبگو خواست

!دارم من کار نیبب -

خواست با  یم د،ید یکه در خودش م يرییبا تغ. به خودش نگاه کرد یجاکفش ي نهیآ يجلو! قرار بود یکالفه و ب ،یعصبان دیبه خانه رس تا

:خودش دعوا کند؛ گفت

نه زنگ ... که  هیصوف... رو بردار و زنگ بزن به  یحاال گوش نیهم. ومدهیازش خوشت هم ن یو حت یستیتو عاشقش ن! نه صالح خر نشو -

! زنم به ندا یآره زنگ م... بزن به ندا 

:گفت نهیآ يتر به خودش نگاه کرد و مصرانه به خودش تو قیعم دوباره

! ستمینه، من عاشق ن -

ر چه دانست ه یخوابش نبرد و نم یباف ایالبته مهرانا از رو. کرد یبا ندا لذت برد، نه مهرانا خواب درست یشب نه صالح از هم آغوش آن

 یشود؛ اما فرار کردن از اتفاق عاشق یم شتریفرار کردن از او ب يهم سرعت صالح برا زانیشود، به همان م یم دهیبه سمت او کش شتریب

! دانست یرا صالح نم نیکردن از مرگ ناممکن است و ا ردرست مثل فرا

***

قرار پنج شنبه که مهرانا نتوانسته بود برود، و از آن جا که روز  يه جاچرا که ب شه،یبود، اما متفاوت تر از هم دهیاز راه رس يگرید قرار

 یکرد صالح قبول نم یمهرانا فکر م. از همکارانش به مسجد رفته بود، قرار روز جمعه ساعت ده برگزار شد یکیختم  يجمعه مادرش برا

دو نشان زده باشد، دفتر و کتاب مدرسه اش را هم  ریت کیبا  نکهیا ياش نشسته بود و برا يناهارخور زیاو پشت م يدر خانه  حاالکند، اما 

. آورده بود و در حال درس خواندن بود

و  ونیزیظاهرا تلو. کند یو بر و بر نگاهش م دهیمبل سه نفره دراز کش يصالح نشد که رو يقدر سرش گرم نوشتن بود که اصال متوجه  نیا

. جو بودکوك جو يتو یاما حساب د،ید یکودك م يبرنامه 

با . ذره هم شکم ندارد کیمعلوم بود . دیکش یاندامش را به رخ م یبه پا داشت که حساب یجذب نیبا شلوار ج یکوتاه سرخاب نیآست شرتیت

تواند خوش  یم یلیفکر کرد خ. بود یواقعا خوردن زشیوسوسه برانگ يو لب ها دیو قوس قشنگ پهلوها، گردن سف دهیکش يآن پاها
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رفت و  ییحالت به دستشو نیفرار از ا ينخش رفته بود که ناگهان حس کرد داغ شده و برا يقدر تو نیا. باشد اند ای هیفتر از صو کلیه

! پس گردنش زد یکیبه جانبش رفت و  اریاخت یبرگشت جوجو همان طور مشغول نوشتن بود؛ ب یوقت. به سر و صورتش زد یآب

! خونه واسه من یهم م یچه درس -

:ره افزودبه مسخ بعد

!قراره؟ نیمثال اسم ا -

:گفت دیمال یهمان طور که پس گردنش را م مهرانا

واست برقصم؟  يچکار کنم؟ بندر -

:رفت و گفت خچالیبه سمت  صالح

؟يا مگه بلد -

ورد و بسته گوشت چرخ کرده در آ کیلبش نشست و  يرو يلبخند. که دوباره جوجو مشغول درسش شده دینکرد و د افتیدر یجواب

.جوجو خرد کرد يتابه  يپوست کند و تو ازیآب جوش گذاشت و تند تند پ يتو قهیچند دق

:صدا زد يلحن طنزآلود با

! ایدقه ب هیآ مهران،  -

:صالح افزود. نگاهش کرد و برخاست ظیبا غ مهرانا

! شتن صالحاذا یشدم و اسمم رو م یفکر کن من دختر م. شه با اسمت کنار اومد یرقم نم چیبابا ه -

کنار گاز  نتیکاب يباره دست صالح او را بلند کرد و رو کیکرد که  یرا گوش م شیبود و داشت حرف ها شیدرست رو به رو مهرانا

. نشاندش

 ؟یکن یچکار م -

!ستهیدستپختت ب. يبد ادمیرو  تیور دستم تا طرز پخت اون ماکارون نیجوجو بش -

:زد و گفت يبه تابه لبخند یبا نگاه. کرد زانیآو نتیرا هم از کاب گرشید شیپا کید و را باال بر شیپا کی. دیخند مهرانا

! يخرد کرد ازیصالح چقدر گنده گنده پ -

! بابا ظرافت -

:صالح گفت. کوچک تر کند یرا کم ازهایکرد با نوك قاشق پ یرا گرفت و سع یقاشق چوب یحرف چیه یب مهرانا

! رمیبگ ادی دیبا. خوام درست کنم یمنه تو فقط دستور بده خودم  -

:دیپرس مهرانا

 ؟يدار یچ هیادو -

! نمکم هست... و  ریزردچوبه و پودر س -

!است؟ هینمک ادو! گه خنگ؟ یم یبه ک یک نیبب -

 ه؟یپس چ -
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؟يدار ؟یچ نیدارچ! دونم یچه م -

:خنده کنان گفت صالح

 ارم؟یعرقش هست، ب -

:ر کردفک یو کم دیلب ور چ مهرانا

! اریخب ب -

:زد، رو به مهرانا گفت یهمان طور که مواد را هم م. انداخت ازیدر آورد و داخل پ کیپالست يگوشت را که کامال باز شده بود، از تو صالح

! یزن یجوجو، شامپو بچه م ادیبو بچه م -

!صالح -

!گفتم يجد -

! دن یهلو م بادووم و يهستن و اکثرا هم بو یمن همه خارج يشامپوها -

:دیرا بو کش شیموها یجلو رفت و کم صالح

!هلو ،يد یبو هلو م -

!ــــشیا -

بو عطرته؟ ای يمام زد -

.هر دوش، اما به گردنم عطر زدم -

ور گردن دستش را د اریاخت یچطور اما ب دیمهرانا نفهم. دیگردن مهرانا را بو کش خینداشت، اما کامال ب ينظر چیاز کارش ه. جلو رفت صالح

لب  يرا رو شیلب ها اریاخت یکرد و ب کیصورت صالح را که حاال باال آمده بود، به صورتش نزد. گره زد شیموها يصالح انداخت و تو

 یکرد، اما همان طور بهت زده با چشمان باز به مهرانا نگاه م یاش نم یکه صالح همراه نیبا ا. چشمانش را بسته بود. داغ صالح فشرد يها

سرش، صالح  يموها يتو فشیباز چشمان مهرانا و حرکت انگشتان ظر مهیحالت خمار و ن. دهد یرا فقط فشار م شیلب ها انهیه ناشکرد ک

. از مهرانا جدا شد و عقب رفت يدفعه با حرکت تند کی ماکرد؛ ا یرا داغ و داغ تر م

43

چند لحظه خودش را  قیعم ییلبش گذاشت و با نفس ها يش را روصالح پشت دست. بود تا خجالت زده دهیترس شتریجا خورد، ب مهرانا

عاقبت با . گشت یحرف زدن به دنبال واژه و کلمه م يانگار برا. تابه پرت کرد و باز هم عقب تر رفت يرا تو یکنترل کرد و بعد قاشق چوب

:براندازش کرد و گفت زیرآمیتند و تحق ینگاه

تو با ! رو تجربه کردم احمق یمن اون قدر آزاد بودم که همه چ یعنی ؟یچ یعنی یدون یم نیا .سرت تجربه دارم يموها يبه اندازه  -

 هینه ابله، من اون قدر عزت نفس ندارم که بتونم خودم رو با ! شه؟ یساده تموم م دنیبوس هیکه کارمون با  ؟يفکر کرد یخودت چ
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که لذت  یشه و اون کس یتموم م یهمه چ! شه؟ یم یچ یدون یاون وقت م! کشه به اتاقم و تخت خوابم یکارت م. ساده قانع کنم دنیبوس

!بره منم نه تو یم

:به صورت سرخ و نادم مهرانا زل زد، اما بدتر از قبل داد زد يا لحظه

! هان؟ با تو هستم؟ ؟يدیواقعا خجالت نکش! نه من یش یکه نابود م ییشعور، تو یب -

سپر صورتش کرد و همزمان قطره  اریاخت یآشپزخانه بود چسباند؛ دستش را ب يعقب که پنجره  رفت و مهرانا از ترس خودش را به جلو

. دیچک رونیاز چشمانش ب یاشک

...ابله  يدختره  ؟يپوکت مغزم دار يتو اون کله  -

. گونه اش پاك کرد يرا از رو شیانداخت و با مچ دستش اشک ها نییسرش را پا يشتریبا خجالت ب مهرانا

:گفت يزیدآمیبا لحن تهد حصال

! نمتینب گهیاومدم د یرم حموم، وقت یم -

:اضافه کرد عیسر نیهم ينگاهش را درك کرد، برا يصالح خوب معنا. نگاهش کرد یبا ترسو و نگران مهرانا

! لیروز سه شنبه تعط يبه بعد قرارا نیاز ا هیتنب يبرا -

از کنارش  نیآهسته و شرمگ. آمد نییپا نتیکاب يناك صالح زود بسته شد و بالفاصله از رومهرانا تکان خورد، اما از طرز نگاه خشم يها لب

. جمع کرد زیم يرا از رو شیگذشت و دفتر و کتاب ها

:تابه شد و آهسته نجوا کرد يجلز ولز گوشت تو يصدا يآن متوجه  کی

! رو بپزم بعد برم؟ یمواد ماکارون -

:گونه گفت ادیمحکم و فر صالح

! خوام ینم -

. آمد یدلش داشت از حلقش در م. بود و منتظر ماند تا او برود ستادهیا شیاما صالح مثل سنگ سر جا د،یچشمان جوجو جوش يباز تو اشک

:در دلش زمزمه کرد. کرد یصبر م دیعذاب آور و تلخ است، اما با شیقدر برا نیجوجو ا يها هیچرا تحمل گر دیفهم ینم

»!ستمیعاشق ن یعنیو اگه بذارم بره، ! ستمین !ستمیمن عاشق ن نه،«

. جوجو رفته دیدر به خودش آمد و فهم يخودش گفت که از صدا يرا برا ینیتلق يجمله ها نیقدر ا نیا

 يرا بدجور شیبغض گلو. کرد یتن جوجو را حس م یداغ ،یصندل منگاهینش يهنوز رو. نشست يناهارخور یصندل يرمق رو یو ب سست

 يرا پا نیاو توانسته بود از مهرانا بگذرد و ا. کند رشیخواست تفس یحس خوب داشت که نم کیبغضش  یتلخ نی؛ اما ته اداد یفشار م

! به مهرانا احترامشاراده اش گذاشت، نه عالقه و 

***



کاربر انجمن نودهشتیا  87نازنین  – نه من عاشق نیستم                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٧

 یم خیپشت کمرش  ي رهیت افتاد از شرم یجمعه م ادی یهنوز هم وقت. رفت یصالح م يساعت هشت مهرانا حاضر و آماده به خانه  کشنبهی

 یم یمثال اگر با او همراه ایتوانست بدتر از آن رفتار کند  یکرد، اما م شیبد دعوا یلیخ دیشا. به صالح داشت یحس خوب یکرد، اما از طرف

. او چند برابر شده بود شیارزش صالح پ الحا... کرد 

باز  مهیدر را ن شهیهم کنیکم به استقبالش آمده بود، ول یلیگرچه صالح خ. با در بسته رو به رو شد شهیصالح برخالف هم يدر خانه  پشت

کرده بود و تاپ افتضاح  شیصورتش را آرا ییبایکه به ز یزن یبه عبارت ایدختر  دنیزود جواب سوالش را گرفت و از د یلیخ. گذاشت یم

 يشد و با کنجکاو ریکه او جا خورد، زن هم متح زانیبه همان م. کرد، متعجب شد یم ییتنش خودنما يپوست سبزه  يور یرنگ دیو سف

:دیپرس

 ن؟یداشت يکار -

. کرد و همان طور مردد به آن دو چشم دوخت یصالح، مهرانا سالم کوتاه وستنیپ با

:کرد یانیپا درم صالح

!ورا نیجون چه عجب ا ییا مهرانا دا -

خطاب به زن گفتکک و

! جون ییتو دا ایب. ستنخواهرزادم مهرانا ه شونیندا جون ا -

:گفت عیدست مهرانا آمد و سر زیچ همه

! شم یجون مزاحم نم یینه دا -

. دیو او را به زور به داخل کش دیجلو رفت و دستش را کش صالح

:تر از قبل گفت مانهیصم ندا

! تو مهرانا خانم نییبفرما -

:فتاز ندا کرد و خطاب به صالح گ يدست در دست صالح تشکر مهرانا

!نیدونستم مهمون دار ینم دیببخش... که اومدم  نهیا ،يگفتن شما خونه ا کیرفته بودم بوت... رفته بودم ... من  دیببخش -

:به ندا انداخت و گفت ینگاه صالح

.هست اومده یساعت میاتفاقا ندا هم ن -

:افزود طنتیبا ش و

. میامروز با هم قرار داشت -

پس . خواست او را بچزاند یپس عمدا حاال با او قرار گذاشته بود و م! خواست دکش کند یپس صالح جدا م مهرانا را فشرد؛ يگلو بغض

!لعنت به تو صالح. جمعه هم به خاطر عشق تازه اش ندا خانم بود يباز یوحش

:و گفت دیکش رونیدست صالح ب يرا از تو دستش

!جون ییخوام مزاحمتون بشم دا یپس من برم؛ نم -

:گفت يجد یلیکرد و خ یهم و اوهوما صالح
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.امیاالن م نینه بش -

:رو به ندا گفت و

! اتاقم يتو ایدقه ب هیندا جون  -

:به مهرانا دستور داد يجد یلیرفتن به سمت اتاق خ نیح و

! يخور یهم تکون نم نجایو از ا ینیش یم -

طول  قهیفقط دو سه دق. اعتنا همراه ندا رفت و در را هم بست یح باما صال ندازد،یبه صورتش ب يزیرآمیفرصت کرد تا نگاه تحق مهرانا

. رفتن بود يکه ندا حاضر و آماده  دیکش

:برخاست و گفت شیاز جا مهرانا

! کارم واجب نبود. گردم یرم و بعدا برم یخوام مزاحم شما بشم، م یمن نم -

:ما صالح قاطعانه گفتا. او برود يآمد مهرانا جا یپا و اون پا کرد، بدش نم نیا ندا

. برمت یخودم م! وقت شب؟ نیاونم ا يبر يخوا یدختر خوب، کجا م نیبش -

عاقبت مهرانا که . به وجود آمد نشانیب ینیبا آمدن صالح سکوت سنگ. صالح، باالخره رفت یطوالن يبه او دست داد و با بدرقه  یلیم یبا ب ندا

:بود گفت یعصبان یلیخ

! رم یبره؟ من که گفتم م يادچرا دوستت رو فرست -

:مهرانا به زور خشمش را فرو خورد و گفت. نزد و به طرف آشپزخانه رفت یحرف صالح

! رم یمن م -

:داد زد صالح

! ير یجا نم چیتو ه -

. رفتن را از او سلب کرد يزد و اجازه  واریطرفش رفت، دستش را به د به

:گفت يبا لجباز مهرانا

! خوام برم یم -

بود؟  یشرط دوم چ -

:افتیمقصودش را در مهرانا

ضمنا اگه قرار بود بره ! رفت من بودم نه دوستت یم دیکه با یاون ،ینبود دکش کن يازیکردم؟ ن یزدم؟ اعتراض یحرف دمیدوستت رو د -

بره؟  یکه مجبورش کن یباهاش قرار گذاشت يجور هیچرا 

! عمدا باهاش قرار گذاشتم -

:گفتبا تمسخر  مهرانا

! جون ییدا دمیخودم فهم -

:گفت زشیرآمیلحن تحق الیخ یب صالح
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چرا؟ یدون یم -

 ؟یچرا چ -

چرا حاال باهاش قرار گذاشتم؟  -

! یدل منو بسوزون یخواست یمعلومه، چون م -

! ینیرو بب یخواستم صالح واقع یم ر،ینخ -

:بغض خشم آلودش را قورت داد و گفت مهرانا

! لحصا یاحمق یلیخ -

:را گرفت به شدت تکانش داد شیبازو صالح

!تو؟ یگفت یچ -

! من از تو احمق ترم چون دلم رو صاف و ساده جلوت پهن کردم! يدونم چکاره ا یمن نم يچون فکر کرد یتو احمق -

:زد ادیفر صالح

! تکرار نکنغلط جمعه رو  گهیکه چه خبره، و د نیجوجو چشمات رو باز کن و دور و بر من رو بب نیبب -

:زد و گفت يپوزخند مهرانا

و ساده بود، اما تو چرا فراموشش  یعیاتفاق طب هیکه عاشقم، اون  یمن يچرا؟ چون برا یدون یحافظم پاك کردم؛ م يروز جمعه رو از تو -

 یه دست از زندگک! ؟یکنم، که چ یبوس خرت م هیشم، که با  یم زونتیلب گرفتن ساده آو هیکه من با ! ؟یچ يفکر کرد ؟ينکرد

! ستنیکدومشون مثل من عاشق تو ن چیه یبکن، اما بدون اگه صد تا دوست دختر داشته باش يخوا یکه م ياربرو هر ک! ؟يخوشت بردار

:کرد و زمزمه کرد یمکث صالح

!يبفهم، خستم کرد! يخستم کرد ،یخوام عاشقم باش ینم -

صالح با . ستینشست و معصومانه گر واریکنار د. هیگر ریزد ز یشده بود پق زیلبر گریصورتش زل زد و از آنجا که د يچند لحظه تو مهرانا

:دینگاهش کرد و تته پته کنان پرس یکالفگ

! وونهید نمیپاشو بب ه؟یواسه چ گهید تیچته؟ گر -

:زد غیهمان طور که نشسته بود، ج مهرانا

 ؛يترم کرد وونهیتو ام و د ي وونهیکه د یمن، من يجلو يتو اومد! دم نبودکه اتفاق اون روز دست خو یفهم یچرا نم ؟يقدر بد نیچرا ا -

خود خرت عاشق  ؟یزن یبهم سرکوفت م ؟یکن یم رمیتحق يحاال دار... اون کار رو کردم، بعد  يچطور دمینفهم شعوریبعد من احمق ابله ب

که بدون  یمن ياون وقت چطور توقع دار ؛ير یو باالشونم م تازه قربون قد ؛یکن یو پولت رو واسشون خرج م یستیزنا ن نیکدوم از ا چیه

! یهست یعوض یلیخ ،يبد یلیصالح خ! ارمیجلوت کم ن وونتم،یعاشقتم، د یچیه

 ستم؟یگفته من عاشق ن یک -

:تا آثار اشک ها را پاك کند دیگونه اش کش يو با حرص دستش را رو ستادیا مهرانا

 ت؟یبه خر يخودت رو زد ای يخر -
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:گفت زیدآمیتهد الحص

! درست حرف بزن -

:با تمسخر گفت مهرانا

عاشق باشم؟ برم با صد نفر  دیبا يچطور رمیبگ ادیمنم  دیبگو تا شا ؟يمگه چند تا دل دار ؟یعاشق ک ؟یصالح؟ تو عاشق یتو عاشق -

...و اون  نیدوست بشم و خودم رو بسپرم دست ا

:زد ادیفر صالح

!خفه شو مهرانا -

:گفت يگرفت، با لحن مغرورانه ا یبغضش را م يشکستن دوباره  يکه جلو یدر حال مهرانا

که  یرابطه داشته باش یکنم با کس یمن دارم تو رو مجبور م! رم، حق با توئه یکنم م یم تتیو من اذ يباشه حاال که از بودن با من خسته ا -

!یذره، بهش عالقمند بش هیذره، فقط  هی اهیصد سال س یتون یصرفه، نه م ینه واست م

.راه افتاد که برود و

:دستپاچه شد و گفت صالح

! کنم یمنم راحت تر از دستت دل م يجور نیا ؛یخوام قشنگ دل بکن یم... طبق حرف خودت تا خرداد ! حرف مفت نزن -

:دلش گفت يتو رد،یخنده اش را بگ يرا گاز گرفت تا جلو شیانداخت و لب ها نییسرش را پا مهرانا

»!یمغرور از خود راض! مسخره تر نداشت واسه نگه داشتن من؟ نیاز ا لیدل«

:بود با طعنه گفت کشیصالح از بس نزد. را که بلند کرد سرش

!یوقت ممکنه نابودم کن هی ست،یمن نا کیقدر نزد نیا! من احمقم یدون یآقا پسر مگه نم -

:زد و گفت يود، زهرخندشلوارش کرده ب يها بیج يکه دستش را تو یدر حال صالح

!برو بابا -

! برگرده ینرفته زنگ بزن نیرم، تو هم بهتره تا ندا جونت دورتر از ا یدارم م -

:به صورتش انداخت و گفت ينگاه اخمالود صالح

! زودتر برو رون،یخوام برم ب یکار دارم م -

:صالح گفت. را برداشت و راه افتاد فشیحوصله ک یب مهرانا

! ییجا میبر میخوا یم ا؛یه زودتر بپنج شنب -

کجا؟  -

!خداحافظ -

!ــــشیا -

طبقه  يچرا که آسانسور تو. مکث کرد يزد؛ اما مقابل آسانسور لحظه ا رونیبلوزش را عوض کرد و از خانه ب عیرفت و صالح هم سر مهرانا

داخل آسانسور  یوقت! دوم توقف کرده؟ يطبقه  يسور توهم نشده که مهرانا رفته، چرا آسان هیثان یفکر کرد س. دوم توقف کرده بود ي
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به داخل آسانسور رفت و از خانه . دیواحد دو د يمهرانا را جلو يکفش ها يدوم رفت و در کمال بهت و ناباور ي طبقهاراده به  یشد ب

که  یروز قرارشان افتاد، حرف نیاول دایو ! لشهیفک و فام ایدوستش  يخونه  دمیشا! نجاست؟یمهرانا ا يخونه  یعنیفکر کرد . زد رونیب

رفته، چطور خودش را به خانه شان  یدختر هر بار که ساعت ده از خانه اش م نیبعد فکر کرد ا. زد نییپا يطبقه  ي هیمهرانا در مورد همسا

رسانده؟  یدوم م ابانیدر خ

...گرفت تا پنج شنبه صبر کند، اما  میشد و تصم یعاص الیفکر و خ از

کند، انگار عمدا باز  دایدانش آموزان پ نیمدرسه به مهرانا بود، اما نتوانست او را در ب يحواس صالح جلو يکه گذشت همه  ییهاروز یط

. کرده بود یهم خودش را مخف

ه صدا در بود که زنگ واحد دو ب میساعت هشت و ن. کرد یرا که از صبح گرفته بود، عمل یمیزد و تصم ایشب باالخره دل به در چهارشنبه

. چادرش را سرش کرد و در را گشود دیرا د يمرد یآمد و چون از چشم رونیب ییمهرانا خواست در را باز کند که مادرش از دستشو. آمد

و کامال سرخ  دیچشم د يلحظه، فقط لحظه مهرانا را از گوشه  کیسالم کرد و . دیحدودا چهل ساله را د یصالح سرش را بلند کرد و زن

! را حس کرد شدن صورتش

:مادر مهرانا گفت ن،ینسر

! د؟ییبفرما -

:صالح آمد که گفت يصدا

. پنجم هستم يطبقه  ي هیسالم خانم، من همسا -

امرتون؟  د،ییبله بفرما -

! کنم یازتون عذرخواه شیشاپیبشه، خواستم پ جادیکم سر و صدا ا هیو امکان داره  هیراستش فردا شب منزل ما مهمون -

:گفت یا مهربانب نینسر

! کنم یخواهش م -

:گفت صالح

!با اجازه -

خواست برود داخل خانه شان،  یاز حرص و غضب م! حرف ها بوده نیشوت تر از ا یلیجواب سوالش را گرفت؛ پس خ. رفت عیسر و

:زد ادیفر ظیداخل خانه که شد با غ. فصل کتکش بزند کیبکشد و  رونیمهرانا را ب

!يایب یگم؛ البته اگه جرات کن یحاال صبر کن فردا بهت م! ذاره یکار م الف بچه منو سر هی -

***

! ستیمهرانا، مهرانا چت شد؟ رنگ به روت ن -

:با تته پته گفت مهرانا
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! شم یدونم فکر کنم دارم عادت م ینم -

:کرد و گفت یپوف نینسر

! يشد واریدختر، مثل گچ د يکرد وونمید -

:جور کرد و گفت خودش را جمع و مهرانا

 ؟یکن یخرده واسم از اون نبات داغا درست م هیمامان جونم  -

! مهرانا ولم کن -

 ؟یکن یم ياز ملت پرستار يطور نیمامان هم -

:با خودش گفت. زد یم رونیدلش داشت از حلقش ب. کرد، به طرف آشپزخانه رفت و مهرانا هم به اتاقش پناه برد يخنده ا نینسر

» بهش بگم؟ یخدا فردا چ يبود؟ وا یگفت؟ منظورش چ یدروغ یشد؟ چرا همچ داشیا پاز کج نیا«

:دست آخر به خودش گفت. مادرش آمد و نبات داغ را به خوردش داد و رفت یک دیکرد که نفهم يقدر خودخور نیا

»!دروغ گفتم خودشه که بهش ریخب تقص! خواد چکارکنه؟ باهام بهم بزنه؟ اون که از خداشه یآخرش م ؟یچ که«

شود،  یم دایسر و کله اش پ يافزود؛ مطمئن بود او به زود رتشیبر ح نیو ا دیصالح را ند. شد و به خانه آمد لیشنبه تا از مدرسه تعط پنج

. نشد ياما خبر

:دیشیخورد و اند یلیم یرا با ب ناهار

»رو زده؟ دمیق شیپ شیپ نکنه«

راس .  دیپوش يزیچ کیو  دیبه صورتش رس یشد، فقط کم یبا وسواس حاضر م یلیکه خ شهیپکر شد و برخالف هم یفکر حساب نیا از

! دیکش یصالح کنار در آسانسور انتظارش را م د؛یساعت هشت از خانه خارج شد، اما پشت در خانه نفسش بر

:آشکار گفت يا هیکنا با

! تو؟ یکن یدعوتم نم -

را به او دوخته بود و  نشیصالح همان طور نگاه سنگ. ورودش باز کرد يدر آپارتمان را برا یحرف چیه یآب دهانش را قورت داد و ب مهرانا

نصب شده بود که  يقد ي نهیهم آ ییدستشو واریخورد و به د یبه چشم م ییبایز يراهرو تابلوها يتو. ختیگر یمهرانا هم از نگاهش م

همه . ستش و بوفه پر شده بود يناهارخور ل،یهم طبق انتظارش با مبل استداخل سالن . برانداز کرد نهیآ يخودش را تو يصالح با خونسرد

باز اتاق خواب  مهیگذراند، چشمش به در ن یزد و همان طور که خانه را از نظر م هیتک واریبه د. کرد یم تیاهل خانه حکا ي قهیاز سل زیچ

:ردبا انگشت اشاره ک. افتاد

اتاقته؟  -

:آهسته پاسخ داد مهرانا

! هوماو -

! تا روشن ریرنگ بود، از س يدر اتاق قهوه ا زیبنفش رو به رو شود، اما همه چ ای یصورت ياز رنگ ها یفیکرد با ط یفکر م. داخل شد صالح

 نجاست؟یپس خونتون ا -
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:صالح، باالخره طاقتش تمام شد و با تضرع گفت يهمه خونسرد نیاز ا یعاص مهرانا

فکر کردم اگه . یبا من دوست بش یخواست ینم یتو ه... خواستم راستش رو بگم اما تو  یمن م! خودت شد ریآخه تقص... به خدا صالح  -

... یبفهم

.کاره گذاشت مهیحرفش را ن عمدا

! م؟یا هیبا هم همسا یاز ک -

:آرام تر از قبل گفت مهرانا

! شیاز همون دو سال پ -

دم باشگاه؟  ای نجایا ؟يدیتو کجا منو د -

! انجیا -

:محکم گفت یبعد با لحن. مبل نشست يسالن زد و رو يتو یگشت صالح

 ؟یبهم گفت ییچه دروغا گهید -

:گفت د،یلرز یکه از بغض م ییطاقت شد و با صدا یدوباره ب مهرانا

 ؟یزن یصالح تو رو خدا اگه بهت راستش رو بگم باهام به هم م -

! حرف بزن -

. انداخت هیرا به گر سرد و نگاه تلخ صالح، مهرانا لحن

 ؟یگفت یچه دروغ گهیبا تو ام د -

! میر ینم رانیما از ا...  ستیقرار ن -

:برخاست صالح

! خب اریبس -

:با هول و اضطراب به التماس افتاد مهرانا

! تو رو خدا! صالح تو رو خدا -

:گفت تیو با عصبان ستادیمقابلش ا صالح

! جلو ياز اول با دروغ اومد. یدرکم کن یتون یو نم یستیعاشق ن یهم بهت حرف زدم گفتو هر بار  یگفت یخواست یهر دروغ -

:صادقانه گفت مهرانا

!يشد یکردم؟ تو با من دوست نم یخب چکار م -

:دوباره با التماس ادامه داد و

! صالح تو رو خدا؟ -

:را باال برد و گفت شیابرو صالح

بود؟  یاز شروطمون چ یکی -
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:صالح ادامه داد. ولو شد یصندل يرو نیهم يکارش تمام است، برا گریکه د دیهمف مهرانا

آره؟ ،يو مخم رو بخور یالتماس کن يخوا یالبد فردا که خرداد شد م! ینباش زونمیبود آو نیاز شروطمون ا یکی -

:نگاهش کرد و بالفاصله گفت مهرانا

منو  گهیکنم تا د یکار رو م نیکنم خونه رو بفروشه ا یصالح شده مامانم رو راض...  به خدا. ذارم یقرآن م يدست رو! دم ینه صالح قول م -

.چند ماه کنارت باشم نیصالح تو روخدا، بذار فقط هم! ینینب

! شم؟ یمن عاشقت م ينکنه فکر کرد فته؟یب یچند ماه چه اتفاق نیمثال قراره تو ا -

! قرار چه کند یقلب ب نیدل واموند و ا نیدانست با ا یصالح، مهرانا را خرد کرد، اما نم زیتمسخرآم لحن

:محکم بود، گفت یکه محزون ول ییبود را پاك کرد و با صدا افتهیگونه اش راه  يکه آرام رو یاشک

با تو  ي خوام تجربه یمنم که عاشقتم، م ،یواقعا درکم کن يخوا یخب چرا نم. بشم زونتیخوام آو یبه خدا من نم! یش ینه، تو عاشقم نم -

 يتلنبار شده  يخسته شده بودم و از حرفا ياز خودخور گهینبود که دورا دور بهت فکر کنم؛ د یدو سال زمان کم. بودن رو داشته باشم

...اگه ... اگه  دیبهت دروغ بگم، شا يجلو و مجبورم کرد دماوم! دلم يرو

:گفت تیبا عصبان صالح

! بود باهات دوست بشم دونستم محال یرو م قتیآره، آره اگه حق -

خواست  یشود و دلش م میدانست چرا دوست ندارد مهرانا تسل یگفتن نداشت و صالح هم کم آورده بود؛ اما نم يبرا یحرف گرید مهرانا

. ختیر یشک مصدا ا یکند؛ اما از قرار مهرانا هم کم آورده بود و آرام و ب دایرابطه ادامه پ نیطور التماس کند و از او بخواهد تا ا نیهم

:گرفت و آمرانه گفت یجرات عاقبت

!رونیب میبر میخوا یم فتیراه ب -

:شده بود جیگ یحساب مهرانا

کجا؟  -

... نیاما بب. کردن متنفرم دیکنم، اما از خر دیخونه خر يخوام برا یم -

:دیبالفاصله پرس مهرانا

!بله؟ -

گفتم خودم  یو منم الک رمیدادن زن بگ ریگ نایمامانم ا ه،یخبر یفکر نکن! تمومه یه چها؛ بعدش هم یفقط تا همون اول خرداد با من نیبب -

! اونا یدست گرم يبهتر از تو واسه  یکنم، و ک دایخوام دختر مورد عالقم رو پ یم

:با تمسخر افزود و

! خوش یعالف و الک -

:صالح ادامه داد. ردصالح لج کند کوتاه آمد و سکوت ک نکهیشد؛ اما از ترس ا یحرص مهرانا

!گشادر بهتر یو هر چ دهیپوش زیچ هی ،یکن یتنت م یمن لباس درست و حساب يخونه  يایکه م ییروزا! گهید زیچ هی -

:زد يلبخند مهرانا
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!چشم جناب نابودگر -

:دیناخواسته خند صالح

!زیقدر مزه نر نیآقا مهران ا -

:چشمانش را گرد کرد و غر زد مهرانا

! ن جوجو صدام کنشما همو -

***

!هم ترحم دیو شا! عادت؟ ایعشق بود ! ستیدانست چ یرخ داده اما نم یراتییتغ کیدانست  یتوانست صالح را بفهمد، م ینم مهرانا

مثل  یسوز نگاهش دلگرم کننده بود، و گاه یگاه. دیکش یم شیزد و با پا پ یبا دست پس م یبه قول. خواست یخواست و نم یاو را م انگار

!آزار دهنده یو گاه نیدلنش شیحرف ها یگاه! حس و حال یب خیقالب 

 یبا دل شکست خورده و عشق ؟یدانست که عاشق صالح است، اما آخرش چ یم یعنیدانست،  یخودش را نم فیاز همه خودش تکل بدتر

کرد؟  یحاصلش چه م یب

 یمشک یاسک قهیبلوز . آنکه نگاهشان کند یشده، ب رهیخ ونیزیتلو ریط به تصاوبود فق دایبود که به مهرانا زل زده بود؛ کامال پ یقیدقا صالح

. نبود الشیخ نیاما جوجو ع خت،یر یزد دل صالح م یکه م یهر پلک. بود شیمحو تماشا یناگفتن یتنش بود و او با حظ یرنگ

؟ییکجا یه -

:حوصله گفت یمهرانا به صالح افتاد و ب ریمتح نگاه

.شم یم ضیم مرکنم دار یحس م -

:به صورتش انداخت و گفت یقینگاه عم صالح

! بخواب يخوا یخب م. ادیانگار که خوابت م ه؛یجور هیآره چشمات  -

:برخاست و با کسالت گفت مهرانا

! کنه یبخورم، بدنم درد م يزیچ یقرص هی دیرم خونمون، فکر کنم با ینه م -

:سوخت و فکر کرد یمهرانا ته دلش حساب. بلند نشد شیفرو رفته بود و از جامبلش  يتو نیتکه سنگ سرد و سنگ کیمثل  صالح

»!ده؛ چطور با خودم فکر کردم ممکنه عاشقم شده باشه ینشون نم یمنم عکس العمل یضیمر دنیاز فهم یاون حت! احمقم چقدر«

. کرد ادداشتی شیکاغذ شماره تلفن خانه را برا يو تو اوردیعاقبت تاب ن صالح

! اومد زنگ بزن شیپ يخونه، اگه کار يشماره  نیا ایب -

:زد و گفت يزهرخند مهرانا

! و پاش نکن صالح جان ختیهمه ر نیا -
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چه بهتر  ده؟یبر یعنیازم سرد شده؟  یعنینگاه  نیذهنش جرقه زد؛ ا يتو يزیچ کی. نگاه مهربانش را به چشمان سرد او دوخت صالح

!من

! برم گهیخب من د -

.خداحافظ -

حرف ها را با  نیا یه. گردد یبه روال سابقش برم زیفکر کرد کم کم همه چ يدل شکسته تر از قبل راه افتاد و صالح با خشنود مهرانا

!کرد یشود زندگ یبدون مهرانا نم گریزد، اما ته دلش آگاه بود که د یخودش م

گذاشت و زود قطع  یکوتاه امیدانست او خانه است و پ یگار مان. پخش شد ریغامگیپ يمهرانا تو يشنبه ساعت ده صبح بود که صدا پنج

. کرد

گردم؛ خواستم خبر بدم امشب  یشنبه برم دمیشا ایفردا . مادربزرگم يرم خونه  یصالح جان من هنوز خوب نشدم و امشب هم م سالم«

».یمنتظرم نباش

فکر کند، فقط  یمشخص زیبه چ نکهیبدون ا یساعت کی. لو شدو شیجا يحوصله تو یب غامیپ انیشد و پس از پا زیخ میتختش ن يتو صالح

:نجواکرد اریاخت یندارد و ب یزندگ يبرا يا زهیانگ گریحس کرد د. غلت زد

!کشنبهیاوه، کو تا  -

***

 یدلش م. کرد ینگاه م رهیخ رهیتخت خوابش افتاده بود و به سقف اتاقش خ يحوصله رو یبود، اما مهرانا ب کشنبهیهشت روز  قایدق ساعت

. رفتنش سست بود يخواست برود، اما پا

 هیزد و با طعنه و کنا یکرد باز هم صالح به جانش غر م یعوض شود؟ او که هر کار م يزیرفت؟ مگر قرار بود آخرش چه چ یخاطر که م به

خودش گفته . خواست یعشقش را نم و دیفهم یبود که عشقش را ابراز کرده؛ صالح او را نم مانیاصال پش. گرفت یعشقش را به سخره م

!بود خسته شده

بغلش  يرا تو شیتخت نشست و پاها يحوصله رو یو ب زهیانگ یب. داد ینم نشیهم تسک هیمدت تحت فشار بود که گر نیا یقدر ط نیا

:و زمزمه کرد دیکش يگرفت؛ آه بلند

!زد یم زنگ لمیذره براش مهم بودم حداقل به موبا هیاگه ! بسه گهیولش کن، د -

:جانکاه گفت یبود؛ با اندوه قهیهشت و ده دق. به ساعت افتاد نگاهش

.از من نخواهد گرفت یرم و اونم سراغ یهرگز نم گهیاگه امشب نرم د -

:خودش به خودش جواب داد بعد

!چاپن، خوش باشه یآشغال که پولش رو م يبره با همون زنا! به درك ره،یخب نگ -
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گفت صالح پشت در است و حسش درست  یبه او م یآمد؛ حس رونیاز اتاقش ب عیمرده اش را زنده کرد و سر زنگ آپارتمان قلب يصدا

:نجواگونه گفت ییو مرتب پشت در بود و با صدا دهیصالح لباس پوش! گفته بود

 ست؟یمامانت ن -

داد و  ینشان م یرا به خوب رشیلباس ز یرنگ نارنجکه  يدیاصال حواسش نبود که با تاپ سف. در را تا انتها گشود و صالح داخل شد مهرانا

!خوشحال تینها یخوشحال بود، ب یلیفقط خ. ستادهیصالح ا يجلو د،یرس یوجب هم نم کیاش به  يکه بلند یشلوارک

:دیآمرانه پرس یلیو خ اوردین شیبه رو يزیهم چ صالح

؟یضیهنوز مر -

:حواس گفت یب مهرانا

! نه خوبم -

!؟يپس مرض دار -

!وا صالح -

 کیبرم در بوت يدیشب ع! بگو و منو عالف خودت نکن يایب يخوا یخب نم! ؟يکه منو عالف خودت کرد يمرض دار! صالح و کوفت -

!کنم یسنار کاسب

:رفت، گفت یبرداشت و همان طور که به طرف آشپزخانه م یعسل ينسکافه اش را از رو يخورده  مین وانیل مهرانا

؟يخور یم ییچا! زنه یم آقا دلش واسه من شور ممنو باش فکر کرد -

اد؟یمامانت ن. زیبر -

! نه، سر کاره -

 شیها يچتر. اش پشت اپن قرار گرفته بود دهیکش يچرا که پاها! رسش بود ریبود و البته حاال فقط باال تنه اش در ت شیمحو تماشا صالح

را از  ارشیکرد هر لحظه اخت یزد و فکر م یقلب صالح تند تند م. داد یش مبه صورت ياش را پوشانده بود و حالت بچگانه ا یشانیپ يرو

. دهد یکف م

:گفت نیاش نشست و با همان لحن غمگ يمهرانا مبل کنار. و شکالت مقابلش قرار گرفت ینیریهمراه ش يچا وانیل یک دینفهم

 یواشکیو بعد من  يتو برادرم بود یکاشک... برادر داشتم  هیحداقل  ایاگه بابام زنده بود ! مرد خونمون نبودم هیگم صالح، تا حاال با  یم -

!يشد یم یرتیشدم و تو واسم غ یرفتم با پسرا دوست م یم

:چشم نگاهش کرد يو از گوشه  دیخند صالح

! کردم جوجو یزدم لهت م یم... مو  نجایمنم ا -

! ن؟یشما چند تا خواهر برادر -

.تر از خودم دارم تک پسرم و سه تا خواهر بزرگ -

! یهست يپس ته تغار ،یگم لوس.یم -

...که هستم، اما لوس  يته تغار -
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!صالح؟ -

 ن؟ییبفرما -

! ازت کمک بخوام؟ ایاومد بهت بگم  شیپ يشه اگه واسه من کار یم م،یبه هم زد نکهیبعد از ا -

. کرده دایپ يآلرژ» به هم زدن« يبه جمله  دایدانست چرا جد یاصال نم د،یدلش لرز. صاف نگاهش کرد صالح

:کرد و گفت ریتفس يگریاخم و سکوتش را طور د مهرانا

!ینیب یمنو نم گهیباشه بابا د -

. برخاست شیاز جا يشد و به تند یکرده بود، عاص دایکه به مهرانا پ یاز حرکت تند قلبش و حس کشش صالح

 گه؟ید يایرم؛ پنج شنبه م یپس من م -

!امیم -

. برخاست امهران

! راهرو نباشه يتو ینگاه کنم کس یاز چشم ستایوا قهیدق هی -

 ریلحظه با نگاه مهرانا غافلگ کیکرد و  یرا برانداز م شیاز سر تا پا. بود زشیصالح مات و مبهوت اندام خوشگل و وسوسه انگ. رفت جلوتر

:گفت زیطعنه آم یبند را به آب بدهد با لحن نکهیشد؛ اما قبل از ا

نگاه کردن هم جزو نقشت بود؟  یاز چشم يپروژه  نیا -

نقشه؟  -

! ؟يخوب قد و باالت رو نشونم بد یخواست یم -

:که به شدت سرخ شده بود، با بغض زمزمه کرد ینگاه شرمسار و خجالت زده اش را به خودش انداخت و در حال مهرانا

!حواسم نبود -

آن هم از  ت،ینها یب یشرم نگاهش قرار گرفت که با خشم ریتحت تاث يصالح به قدر. ز کردو خجالت زده ک ریراهرو سر به ز يگوشه  و

برود و فقط آمده بود تا  یینداشت جا الیچون از قبل هم خ. کوچه انداخت يهدف خودش را تو یآمد و ب رونیخودش، به سرعت از آنجا ب

!نه اینازش خوب شده  يمطمئن شود حال جوجو

تواند عاشق مهرانا  یکرد م یگداخت؛ چقدر ابله بود که فکر م یلرزاند و هم م یروز بهمن ماه هم وجودش را م نیاولسرد و مرطوب  يهوا

. احساس آرامش کرد یلحظات يو برا دیکش یاعتراف عاقبت نفس راحت نیاز ا! او عاشق شده بود. فراموشش کند اینباشد 

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

***

شام به  يو بابا جون را برا يمهرانا و مادرش قصد داشتند مامان زر. قربان دیروز دوم بهمن ماه بود؛ مصادف با ع م،یشش و ن ساعت

:کرد یکرد و غرلندکنان زمزمه م یداشت شالش را مرتب م نهیآ يمهرانا جلو. رستوران ببرند

! ز تو خونه موندن که بهترهحداقل ا -
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 ییبود، مواجه شد و با راهنما نگیدر پارک يکه جلو یرنگ دیسف يایرفته بود، با پرش نگیبه پارک نشیآوردن ماش رونیب يکه برا نینسر

. متعلق به واحد پنج است ایپرش دیفهم یکمال يآقا

آمد متوجه  نییپا یوقت. را جا به جا کند نیرفت تا ماش نییفاصله پاکرد، بال یآماده م شییپسر دا یرفتن به عروس يکه خودش را برا صالح

. کرد یعذرخواه نیکرد و بابت ماش یمادر مهرانا شد، مودبانه سالم و احوالپرس

 مهرانا به محض. شد نیرفت و سوار ماش نگیکه به پارک دیاو را د نیماش ییو تعجب کرد، اما به محض جا به جا ستیشد مهرانا ن متوجه

مهرانا  یرود، اما نگاه عبوسش حساب یم یبود به عروس دایاز ظاهرش با آن کت و شلوار و کراوات پ د؛یاو را د نگیاز پارک نشانیخروج ماش

:دلش گفت يتو. انداخت نییرا ترساند و سرش را پا

»!شیخور یم یانگار نگاهش کن! اه«

:دیشد تا زنگ خانه را بزند و در همان حال پرس ادهیپ نینسر. زنگ زد لشیبودند که موبا يمامان زر يخانه  يجلو

 ه؟یک -

!سحره -

:را جواب داد لشیرفت، موبا نیکه نسر نیصالح جا خورد و هم يشماره  دنیاز د مهرانا

!صالح؟ يشد وونهید -

! سالم کیعل -

.سالم -

ن؟یکجا رفت -

! پت؟یرستوران؛ شما کجا با اون ت میر یبا مامانم م میدار -

!ست؟یمگه معلوم ن ،يرم خواستگار یم -

:زد ادیفر اریاخت یب مهرانا

!صالح نه -

خوشگلم واست  يروسر هی یراست. بگم کیرو تبر دیرفت ع ادمیکه  يکرد میقدر برزخ نیا شبید. دعوتم یعروس! وونهیکر شدم د -

.آوردم

. رفت ادشیصالح  يمزه  یب یاز گل مهرانا شکفت و شوخ گل

! يکرد پیچه خوش ت یراست. تو هم مبارك دیع یمرس -

 یاخبار اعالم کرده هر ک. رژت رو پاك کن، چه خبره! یداشت شیچقدر آرا! ه؟یچه سر و وضع نیافتادم؛ ا يزیچ هی ادی پیخوش ت یگفت -

!رژ بزنه شهروند نمونه است شتریب

:گفت فشیاعتنا به تعر یب مهرانا

!هم شدم؟تا حاال برات م یا نه بابا، از ک -

:زد و گفت ایدلش را به در صالح
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!شیوقت پ یلیاز خ -

:افزود نیشیدلن یبه مهرانا مجال حرف زدن بدهد با خشونت نکهیقبل از ا و

!خداحافظ ا،یکن یمهرانا اون رژت رو پاك م -

:و زمزمه کرد دیکش یاز سر شادمان یغیرا قطع کرد؛ ناگهان ج یبا دستان لرزان گوش مهرانا

!یخدا مرس يعاشقم شده؟ وا یعنی! شیوقت پ یلیخدا من براش مهمم؛ از خ يوا -

! یخوشحال یلیمهرانا؟ خ هیچ: شد و گفت نیزده سوار ماش رتیح نینسر

:هل شد، اما همان طور خنده کنان گفت مهرانا

کوشن؟  نایمامان ا. خبر خوب بهم داد هیسحر  یچیه -

:کرد و گفت یپوف نینسر

ان؟ینم -

چرا؟  وا، -

 م؟یخب حاال چکار کن. میگن حوصله ندار یم -

!جا نیهم میو بمون میخب ما هم نر -

:جدا تعجب کرد نینسر

! مهرانا یمشکوک! ؟یگ یم يجور نیو حاال ا رونیب میبر ياز صبح به جونم غر زد! یخوشحال یلیخ نکهینه مثل ا -

. میبر يخب دوست دار -

:گفت یبا مهربان نینسر

!نجایا میگرد یو بعد از شام برم نایا یابیخانم اط يتا خونه  میسر بر هیشاپ و از اون طرفم  یکاف میبر. میبزن يدور هی میبر -

:گفت یبا خوشحال مهرانا

! میباشه بر -

:کرد، در دل گفت یرا پاك م شیرو برداشت و همان طور که لب ها يداشبورت دستمال کاغذ يبعد از رو و

»!گهعشقمون ب یچ هر«

.آمد یبه چشم م شتریکه مانده بود انگار ب يبنفش رنگش را پاك کرد، اما رنگ محو رژ

با وجود سه فرزندشان روزبه، . گذراند یرا م يعاشقانه ا یبود که با شوهرش زندگ نینسر یمیو صم یمیدوست و همکار قد یابیاط خانم

. داشتند یخوب یزندگ نیآرزو و رام

کنکور  يکرد؛ اما آرزو برا یبه اتمام رسانده بود و در شرکت پدرش کار م تیریمد ياشت، درسش را در رشته و سه سال د ستیب روزبه

. هم پنجم دبستان بود نیخواند و رام یدرس م

قرار  ریرا تحت تاث مهرانا، همان شب روزبه ياعتنا یو ب ایر یرفتار ب. بود دهیبود، اما روزبه را اصال ند دهیو آرزو را د نیرام يچند بار مهرانا

!بودگرفته  دهیگذشت، اما مهرانا رسما او را ناد یاعتنا از کنارش م یطور ب نیو ا دید یاز دوست و آشنا او را م يمحال بود دختر. داد
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:مادر روزبه، رو به پسرش گفت دهیو مهرانا، فر نیاز رفتن نسر بعد

!ها هیدختر خوشگل یلیمهرانا خ -

:زد و گفت يداد، لبخند یعکس العمل نشان م ییحرف ها نیچن دنیکه از شن شهیبرخالف هم روزبه

 ؟یخب حاال که چ -

!دمیهم د نکیاما من برق چشمات رو از پشت ع ،یزن یم نکیدرسته ع -

:تعجب کرد و گفت یمادرش و سکوت برادرش، حساب يحرف ها دنیاز شن آرزو

از مهرانا خوشت اومده؟  يجد يروزبه جد -

:گفت يبه تند دهیفر

مهرانا مگه چشه؟  -

! ادیخوشش نم يدختر چیخب روزبه از ه... که  نهینه مامان منظورم ا -

:گونه گفت نیانکار نکرد، اما ا روزبه

! بود یدختر خوب. بودم نجایاصال انگار نه انگار من ا. لوس و جلف نبود گهید يخوشم اومد مثل دخترا -

:خوشحال تر از قبل گفت دهیفر

!خوب، خوشگل، خانم، خوش قد و باال -

:خنده کنان گفت آرزو

! که مشخصات منه نایا مامان، ا -

:اش گفت یکودک يبا همه  نیاما رام دند،یخند یهمگ

! تره کیاما مهرانا که از آرزو هم کوچ -

:گفت روزبه

!منم که فعال قصد ازدواج ندارم -

:گفت دهیفر

تا مهرانا بره دانشگاه و درسش رو شروع کنه، تو هم . هوامون رو داشته باشه نیکنم نسر یم يکار هیخودم  خوبه؛ تو بپسند من یلیخ نیا -

بفهمه،  يزیکه اون چ نیو بدون ا يهست با مهرانا بگرد يشتریتا اون موقع هم فرصت ب. دیازدواج يو هر دو تاتون آماده  یخودت رو بست

ها؟! یمحکش بزن

. همسر دلخواهش را داشت اتیخصوص ياز مهرانا خوشش آمده بود؛ او همه  یلیخ. را اعالم کرد تشیضاروزبه با سکوتش کامال ر

! بود بایز یلیچشمانش خ... چشمانش 

***
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. خواند یبودند، م دهیخر یرا که آمدن یمادرش رمان یمیاتاق خواب قد يآشپزخانه بودند و مهرانا تو يتو يهمراه مامان زر نینسر

:جواب داد یصالح تعجب کرد؛ و با خوشحال يشماره  دنیزنگ خورد، با د که لشیموبا

د؟یکن یسرافرازمون م یامشب ه -

:و گفت دیخند صالح

 ؟یرستوران ؟ییکجا -

!یهست یتو که معلومه وسط عروس. مامان بزرگم يخونه  میدوست مامانم و حاال هم اومد يخونه  میسر رفت هی. مینه نرفت -

. شد یم دهیخواند، به وضوح شن یرا م دهیسپ »شیک«که آهنگ خواننده  يصدا

:گفت صالح

!ییجا میبر میخوا یسر چهار راه م ایب! البته نه اونجا ؟يایزودتر ب یتون یم يآره زنگ زدم بگم قرار بعد -

:دیپرس يشتریتختخواب نشست و با تعجب ب يکامال رو مهرانا

کجا؟ -

!جوجو؟ يایم. گم یمبهت  ایحاال تو ب. رونیب میبر -

! ها ستمیمن ن ست؟یکه ن نایا یباشه، فقط پارت -

.فعال خداحافظ! گم یبهت م اینه جوجو ب -

:و فکر کرد دیکش يخفه ا غیرا قطع کرد و از ذوق ج یگوش مهرانا

».ستمیمن از نظرش بچه ن گهیپس د! رم ینم رونیخودش گفته بود من با بچه ها ب! خوبه یلیخ نیا«

. کرد يلحظه شمار يقرار بعد دنیرس يخوشحال شد و برا یکل و

***

 یآب يروسر کیسوغات آورده بود، و با ست کردن با  شیبرا هیاش از ترک ییکه دا یکیش ینفت یآب يو مانتو نیمهرانا با شلوار ج کشنبهی

. کوالك کرده بود یحساب ش،یهم رنگ مانتو ریو کفش ج فیک ،ییو طال

از نگاه . داد یصورتش را تو دل برو و جذاب نشان م یبود حساب ختهیاش ر یشانیپ يرا که رو شیها يمول بود، اما چتردر حد مع ششیآرا

. است ریاش چشمگ ییبایکه ز دیفهم یرهگذران م زیبرانگ نیتحس

قدر مسخره  نیر بهنام، او ابراد یعروس يجمعه شب تو. منتظر آمدن مهرانا بود ال،یاش بهنام و دوست دخترش ل ییهمراه پسر دا صالح

. قرار را گذاشت نیا بیمهرانا زنگ زد و ترت لیبه موبا یآن میتصم کیطعنه زد که صالح در  شیاش کرد و در مورد دوست دخترها

شده؛  قیفدختر ر کیبار صالح جدا با  نیدرکار نبوده و ا یکه دروغ دیهم بگو لیپسران فام یخواست دهان بهنام را ببندد و به باق یم هم

تواند خودش را در  ینم گریکرد د یمهرانا حس م يخانه  يآن روز تو انینفر نشان بدهد و بعد از جر کیخواست مهرانا را به  یهم م

! داد یحتما کار دست خودش و جوجو م دیایاگر جوجو به خانه شان ب. کند نترلبرابر مهرانا ک
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فکر کرد با آن همه . کند يدار شتنیتوانست خو یو نم دیلرز یکه دست و دل صالح م بود يبود؛ طور زیجذاب و وسوسه انگ یلیخ مهرانا

و خواهش نفس نبود و فقط از سر  لیم يکه به مهرانا داشت از رو یاما کشش! شده یطور م نیا دیکه با زنان مختلف داشته، نبا يتجربه ا

ماند  یدر ذهن مهرانا نم نیزد جز ا یم ی، اما اگر حاال دست به عملهمراه باشد تیکرد با عشق و رضا ياگر هم کار ستخوا یم. عشق بود

. بود نهیگز نیکردن بهتر ينفسش خواسته پس صبر کردن و دور يهوا يارضا يکه او را فقط برا

 يدختر. نبود ياصال آش دهان سوز الیچرا که ل. وجودش را پر کرد یناگفتن یاش آمدند، حظ یفیبهنام و دوست دختر تعر یامروز وقت اما

 یرا م الیل دیمهرانا ق دنیحسود و فضولش با د ییدانست پسر دا یم. خوش سر و زبان بود یلیدرشت و بدقواره که فقط خ یکلیلوند با ه

آن که معلوم بود از  الیل دنیبا د. قدر خوب و پاك و ساده هست نیکه ا نیبه ا د؛یبال یبه مهرانا م شتریمسرتش بود و ب ثباع نیزند و هم

باالخره مهرانا آمد و . به مهرانا عالقمند شد شتریهفت خط هاست، ب

:گفت اریاخت یب صالح

!منم اومد يجوجو -

بود، اما دوست  یگرچه صالح هم پسر جذاب. جا خورد یشد حساب یم کیکه نزد يدختر دنیسرش را به گردش در آورد و از د بهنام

. هم بودند يبرازنده حال هر دو  نیخوشگل بود و با ا یلیدخترش خ

 يو تو افتیشد تازه مقصود صالح را در کینزد یمتعجب شد و وقت یصالح نشسته بودند کم نیماش يکه تو يپسر و دختر دنیاز د مهرانا

:تند تند نجواکرد یکه بدست آورد بالفاصله پس از احوالپرس یچرا که صالح در فرصت. لعنت گفت شیها یالیدلش به خودش و خوش خ

!ها يند یسوت م؛یعاشق هم یمنو تو حساب نیبب -

 یلیتو خ« ندیخوشا يقرار و آن جمله  نیپس ا! کند يپس آمده بود نقش عروسک صالح را باز. کند هیخواهد گر یحس کرد دلش م مهرانا

گرفته بود، کوتاه آمد؛ درست  شیدر پ يدلش گرفت، اما از آنجا که صالح رفتار محترمانه ا. هدفش بود شبردیپ يفقط برا» !یوقته برام مهم

!شهیمثل هم

:خطاب به او گفت ال،یبا بهنام و ل یگشود؛ پس از سوار شدن و سالم و احوالپرس شیدر را برا صالح

! خانم الیدوستشون ل شونمیبهنام و ا مییپسر دا شونیمهرانا جان ا -

:فقط گفت مهرانا

! خوشبختم -

. بود ندیخوشا شیبرا یلیخ نیو ا ستین یهمه خجالت نیهاست ابا خودش تن ینظرش آمد مهرانا وقت به

:را برانداز کرد و گفت شیسر تا پا یحساب الیل

شما چند سالتونه؟ -

:جا خورد الیل یاز پرسش ناگهان مهرانا

هجده سال، چطور؟ -

:عمدا مهرانا را مخاطب قرار داد و گفت صالح

.هکرد یدلم هوس بستن. شاپ یکاف میگم بر یم -
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:تعمدا افزود و

هان مهرانا جان؟ -

:مودبانه گفت مهرانا

!خوبه -

 يکه به چرت و پرت ها دیچرخ یصورت مهرانا م ينگاه نگران صالح رو. کردند و هر و کر راه انداخته بودند یبا هم کل کل م الیو ل بهنام

. زد و اصال حواسش به او نبود یآن دو لبخند م

:خطاب به مهرانا گفت د،دنیشاپ رس یکاف يجلو یوقت

!نییپا میصبر کن با هم بر -

 ادهیاعتنا به تذکر صالح پ یشاپ شدند و مهرانا هم ب یو بهنام داخل کاف الیل. ها شلوغ و پر رفت و آمد بود ابانیشده بود و خ کیتار هوا

.ستادیشده بود، اما منتظرش ا

و  دیاو راه افتاد اما دستش را کش ستاد،یمهرانا ا يرو به رو نکهیبه محض ا. دتنش بو یبلند و جذب نیآست یو بلوز مشک نیشلوار ج صالح

:تشر زد

!گم صبر کن یمگه نم -

:را باال داد و گفت شیابرو يتا کیصالح » باشه« یعنیسرش را تکان داد،  مهرانا

بود؟ یقرارمون چ -

... ـیتر رفتار کن یمیکه صم -

:لرزاند زمزمه کرد یکه قلب مهرانا را م ییبا صدا. بود ستادهیا کشیو نزد شیکامال رو به رو صالح

!گم یاونو نم -

. لمس کرد تا رژش را پاك کند یمهرانا را به نرم يلب ها يهمزمان با شصتش رو و

!جوجو يکرد شیباز که آرا -

:دیبهت زده از کار صالح فقط توانست بگو مهرانا

!منتظرن م؛یبر -

!نمیصبر کن بب -

:گفت رگوششیدست داغش گرفت و ز يمهرانا را تودست  و

!جوجو يشد گریج -

:فکر کرد مهرانا

»!وونهیباور نکن د اد،یب لمیبهنام ف يتا جلو شهیباز نایا ي همه«

:گفت یبا لحن خودمان نیهم يبرا

!بودم صالح جان گریج -
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:تکه نشستند صالح گف نیهم. باز کرد و با هم وارد شدند شیدر را برا صالح

؟يخور یم یمهرانا چ -

!میبوق نجایما هم که ا -

.را بهنام گفت نیا

:گفت صالح

! گهیدوست دارن، سفارش بده د یخانم چ الیخب بپرس ل -

:دوباره گفت و

؟يدوست دار یمهرانا چ -

. کردن بود خی يضمنا صالح استاد سنگ رو. دیو بهنام خجالت کش الیاما از ل» تو رو« دیخواست بگو یدلش م مهرانا

را به گوش  شیلب ها! طور، اما شش دانگ حواس صالح به او بود نیکردند و مهرانا هم هم یو رو م ریمنو را ز يو بهنام با مسخره باز الیل

:گوش جوجو زمزمه کرد يکرد، تو ینگاه م الیکه به سمت مخالف بهنام و ل یمهرانا چسباند و در حال

! خوردمت یم میودکردم؛ خونه ب گریمن که هوس ج -

:گفت عیبهنام سر. دیخند مهرانا

!میشنو یتو؟ بگو ما هم م یگ یم یچ -

! گفتم یداشتم سفارشم رو به مهرانا م -

:داد، گفت یهمان طور که با چشمانش مهرانا را قورت م و

 ؟يهوس کرد یتو چ -

:تدست صالح نشود گف يمسخره  نکهیا يآورد و برا یداشت کم م گرید مهرانا

 ؟یزن یرو م چارهیب يزنا نیمخ ا يجور نیهم یعوض -

:گفت عیمهرانا سر. اخم کرد صالح

! ادمهیباشه باشه، شرطات  -

:مهرانا معصومانه گفت. تر شد ظیصالح غل اخم

!سوزه خب یخودم م يدلم واسه ! باورم بشه کهینزد ،يمهربون شد یلیبه خدا خ -

. کرد یبد برخورد م یلیبا او خ شهیگفت هم یطفلک راست م. صالیستاز سر درد و ا يخنده ا د؛یخند صالح

 يهمان موقع که صالح اصال حواسش به حرف ها. کردند یو مهرانا در مورد رنگ سال تبادل نظر م الیزد و ل یدر مورد کارش حرف م بهنام

اصال انگار نه انگار که . کردن با انگشتان مهرانا شد يزاعتنا به حضور آن دو مشغول با یب يعاد یلیبهنام نبود، دست مهرانا را گرفت و خ

. کرد و اصال متوجه حال خراب مهرانا نبود یآورد و دوباره دستش م یدر م یدست مهرانا بود، را ه يکه تو يانگشتر. تندآن ها هس

سفارششان را  یوقت. سفت گرفته بود صالح هم دستش را. شد یداشت آب م الیل زیتمسخرآم ينگاه ها ریمثل چوب نشسته بود و ز مهرانا

:گوش صالح با التماس گفت ریآوردند، ز
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! شم ها یم زونتینکن؛ من جنبه ندارم و بعدا آو تیت رو خدا اذ -

. عزم رفتن کرد شانیبهنام که متوجه حال آن دو شده بود، بالفاصله بعد از خوردن کافه گالسه ها. نگاهش کرد زیمحبت آم يبا لبخند صالح

:کردنشان به مهرانا گفت ادهیآن دو را به مقصد رساند و پس از پ الحص

!نیجلو بش ایب -

!موندن، اون وقت صالح بازم مجبور بود باهام مهربون بمونه یم شتریبرخالف صالح از رفتن آن دو ناراحت بود و فکر کرد کاش ب مهرانا

. مهرانا صالح را به خنده انداخت يافسرده  حالت

چت شد؟ -

.برداشت ابانیخ يدست از تماشا د،یکش یکه آه م یزد و در حال يلبخند مهرانا

!یچیه -

. ...ـیبر -

!کن یمنو بذار خونه و خودت برو در مغازه ت دوزار کاسب م؛یآره بر -

:از گونه اش گرفت یشگونین صالح

! یکن یمنو مسخره م -

! شم یمزاحمت نم! نه بابا -

.شبم من ببرمت رستوران بهت غذا بدم هیواسمون،  يغذا درست کرداون همه تو  گه،ینه د -

:گفت مهرانا

!درست کنم یخونه برات ماکارون میخب بر -

!رونیب مینه، بر -

:دوباره گفت نیهم يفکر کرد تعارف زده، برا. رمق صالح، مهرانا را به اشتباه انداخت یب ي »نه«

!يدونم حال ندار یم گه،یخونه د میبر -

:کرد و گفت يپوف بلند لحصا

که بشه درسته  ییجا هیبرمت  یکنم و م یم لیآشپزخونه رو تعط چ،یکه ه یخونه ماکارون میبر. دارم یحال خراب هیجوجو من امشب  نیبب -

!از من گفتن بود. قورتت داد

:با چشمان گرد از تعجب نگاهش کرد مهرانا

 ؟یکن یم یشوخ -

...!بسم ا ینابود بش يخوا یحاال م! ام يهم جد یلینه خ -

:منظور گفت یب مهرانا

!از دوستات یکیخب زنگ بزن به  -

!دوستام؟ -
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! گهید ياونا ای هیندا، صوف -

کرد، در  یبدتر از آن چه فکر م یلیاما از قرار با حماقتش خ فتد؛یطور جا ب نیدر ذهن مهرانا ا تشیخواست شخص یدلش نم. جا خورد صالح

فکر کرد باز هم خراب . دیترس یعبوسش حساب يبود و مهرانا از چهره  یعصب شیها يفکر یاز دست خودش و ب. شد یموردش فکر م

!جاندهکرده و حرفش صالح را رن

:مقابل رستوران توقف کرد، مهرانا گفت نیماش یوقت

!مینر يمن که گفتم اگه حوصله ندار -

:يجد یلیخ صالح

!شو ادهیپ -

...در مورد دوستا  دیصالح من نبا دیببخش -

:زد ادیشد، دوباره نشست و با خشونت فر یم ادهیکه داشت پ صالح

بار  هیپس اگه ! يموند تیهمه رو پروندم و فقط خود لعنت. ستیآشغالم ن یزندگ يتو یزن چیندارم و ه یدوست چیه گهیبچه من د نیبب -

!خودم راحت شه هم خودت الیخ پرونم تا هم یتو رو هم م» دوستات« یبگ گهیبار د هیفقط  گه،ید

:دیصالح داد کش. نگاهش کرد دهیبهت زده و ترس مهرانا

نه؟ ای یگرفت -

!بله... بـ  -

!شو ادهیپ االی -

صالح نشده بود و  راتییتغ يمهرانا هنوز متوجه . و تمام مدت هر دو ساکت بودند دیطول کش يا قهیو آمدشان به رستوران چهل دق رفت

عشقش، دوست  ش،یجوجو. بود زشیهمه چ گریصالح، او د يبرعکس برا. بود یافتنیو دست ن یهمان قدر دوست داشتن ذهنش يصالح تو

!همسرش کیزدن يا ندهیدر آ یدخترش و حت

»نیمع يلحظه ها« يبایز يترانه . کرد یضبط سکوتشان را پر م يصدا نیماش يتو

:و گفت اوردیطاقت ن صالح

ازم؟ يهـــان؟ دلخور -

:خورد و گفت یتکان انامهر

! نه -

!چته امشب؟» نه، بله«. کنم یم ییجوابم رو نده که انگار دارم ازت بازجو يجور هیتو روخدا مهرانا،  -

راستش رو بگم؟ -

!بگو -

:با خودش گفت صالح

».کرد یوسط و منم از اعتراف کردن خالص م نداختیشد خودش حرفش رو م یم یچ«



کاربر انجمن نودهشتیا  87نازنین  – نه من عاشق نیستم                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٨

 يطور نیکه ا یهست يمرد نیتو اول. هام از گل نازك تر بهم نگفتن و بابا بزرگمم عاشقمه ییدا. سرم داد نزده يردم چیراستش تا حاال ه -

!دمیراستش ازت ترس. سرم داد زده

:هوا گفت یخودش ب یالیاز خوش خ یعصب صالح

!زرشک -

:رفع و رجوع حرفش گفت يبرا عیسر و

! يمن فکر کردم محو ابهتم شد -

! فتهیچه خود ش ،ـــــشیا -

:و گفت زدینگاهش بر يعشقش را تو يکرد همه  یدستش را گرفت و سع صالح

! یبرام مهم یلیآخه تو خ. سرت داد نزنم گهیکنم د یم یسع ینکن وونمیاگه د یعنیدم،  یمهرانا قول م -

!یکن یم يباز لمیطور ف نیکه ا ينشون بد یقراره منو به ک گهید -

! بزنمت يخور یواجب شد ببرمت تا م گهیحاال د! نکن سرت داد بزنم وونمیگم د یمن م یلعنت -

!صالح -

!گوشم پاره شد يپرده ...  يپرده  شیا -

! صالح -

:زمزمه کرد يبا لحن طنزآلود صالح

! شونهیحال زایچ نیهجده مگه از ا ریز -

!هجده عمته ریز -

!تبه خانه ادامه داش دنیطور تا رس نیگفتگو هم نیا و

***

 يبستر ییرجا مارستانیرا در ب يداشت پانزده روز یقلب يماریب يمادر صالح که سابقه . شد لیاز قرار دوم بهمن ماه عمال قرارها تعط بعد

بود و شاگرد مغازه اش حسام دست تنها از پس  دیاز آن طرف شب ع. اش نزدش رفت ییبود و بعد هم که مرخص شد، صالح به خاطر تنها

.آمد یبرنمکارها 

ناجورش دور  يلذت ها يباره خودش را از همه  کیتحت فشار بود؛  یصالح از لحاظ روح. کردند یاکتفا م یتلفن يدو هم به تماس ها آن

اش را به او  یخواست خود واقع یکند و م ریخواست مهرانا را با احساساتش درگ ینم. کرده بود، عاشق شده بود و جرات ابراز نداشت

. کند یابافیرو ادیداد ز یمادرش اجازه نم يماریهم فکر ب یاز طرف! هدف را یب اشینه آن پسر ع. نشان دهد

. کند یکرد تازه نم نمک دارد توجه صالح را جلب م یکرد، البته هنوز از احساسات صالح باخبر نبود و فکر م یهم حالش را درك م مهرانا

. رد یم يلحظه شمار داریروز د يگذاشت و برا یدرش مما يماریب يصالح را پا یتوجه یو ب يسرد يهمه 
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هم مادرش عمدا خودش را  یروزها متوجه شده بود چند وقت نیصالح ا. اسفند ماه بود و حال معصومه مادر صالح رو به بهبود بود اواخر

:ه آمده بود رو به مادرش گفتشب که به خان کینشان داده تا او را در خانه اش نگه دارد، اما باالخره طاقتش طاق شد و  ضیمر

! گردم خونم یمامان جان من از فردا شب برم -

:گفت یبا بد خلق معصومه

! خونته نجامیبچه جون ا -

:با خنده گفت صالح

.گم یخودم رو م ينه خونه  -

:کرد و گفت یپوف معصومه

 يزیتو واسه من جز حرص و جوش چ يمجرد ينه خو نیا. دخترا گفتن خونه رو ندمم بهت ها، گوش نکردم نیکردم؛ ا یچه غلط -

. نداشته

:معصومه ادامه داد. شده بود، اما سکوت کرد یاز لحن و کالم مادرش عصب نکهیبا ا صالح

داره  تیکردن معص یزندگ يجور نیبه خدا ا. ریزن بگ ایب يکه دار نمیبچه جون تو که ماشاال ماشاال کار رو بارت خوبه؛ خونه و ماش -

 !مامان

:حرف را عوض کرد صالح

! شه یهمه معلوم م فیتکل يجور نیفکر کنم ا م؟یخونه رو بفروش یمامان ک یراست -

! دو ماهه یکیخونه فروختن کار  ،يریزن بگ ریبگ میتو تصم -

!مامان رمیگ یم -

:گفت ظیبا غ معصومه

!يگرد یرو که باهاشون م یابونیخ يرو؟ از اون اکله ها یک -

:کرد يم صبورباز ه صالح

...کنم، اما  یمامان هزار بار گفتم من زنم رو خودم انتخاب م -

! ستمین یچیه نجایمنم که ا -

.که هنوز وقتش نشده نهینه مامان جان منظورم ا -

:گفت يبا دلخور معصومه

.کنن یخودشون رو بهت قالب م یابونیخ يها ارهیپت نیاز هم یکیآخرش  -

:شد و گفت یعصبان صالح

و ازش خوشم  دمشیراه مدرسه د يتو هیدختر هی...  هی! ستین میزندگ يتو یزن چیهست که ه یمدت هی! ستمیبنده اون قدرام ببو ن رینخ -

 ن؟یشد ینظر گرفتمش واسه ازدواج، حاال راض ریز. اومده

:دیپروا پرس یب معصومه
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!دختره؟ -

:و غضب نگاهش کرد رتیبا ح صالح

!مامان -

. آمد بیبه نظر عج شیاش نشده بود و حرف ها یزندگ لیطور وارد مسا نیش اگاه مادر چیه

 ب،یباشه خانواده دار و نج يدختر هی. یزنم که باهات اتمام حجت کرده باشم و فردا از دستم ناراحت نش یحرفا رو م نیدوم واال؛ ا یچه م -

!نه یاما هر کس. منم از خدامه

! گهیدو سال د یکینظر گرفتمش، اگه خدا بخواد  ریز دختره رو هم فعال نیچشم مامان ا -

کدوم محله است؟  يننه باباش چکاره هستن و تو ه،یحداقل بگو ک! بزرگ شه میصبر کن یستیپس طرف بچه است و با -

. را تمام کرد شیحرف ها حتیغرلند و نص یخالصه بعد از کل. اش نگران بود و خواست که صالح زودتر اقدام کند يماریدر مورد ب معصومه

 یسالم و احوالپرس یمهرانا با خوشحال. شب است فتیدانست مادر مهرانا ش یسه شنبه بود و م. به مهرانا زنگ زد کیبعد صالح از بوت روز

:کرد و گفت

مامانت چطورن؟ بهترن؟ ؟ییکجا -

! رونیب میبر يا هیپا. حوصله شدم یب کیاز بس خونه بودم و اومدم بوت ؟یطرف هی میبر يایگم امشب م یم. آره جوجو -

:کرد و گفت یمن من مهرانا

!زایچ نیلباس و ا دیخر د؛یراستش قراره برم خر -

:گفت یبا خوشحال صالح

.میخب با هم بر -

:صادقانه گفت مهرانا

! دمتید يریوتص فونیبار اون هفته از آ نیو اخر دمتیچند وقته ند یدون یم. ذره شده هیاز خدامه، آخه دلم واست  -

:گفت صالح

! یستین گهیمدرسه هم د يو جلو دمتیاصال ند! انصاف؟ یب یپس من چ -

.مدرسه بهت زل نزنم يجلو یخودت گفت -

:دیخند صالح

!چه حرف گوش کن -

:حوصله گفت یاو را دست انداخته؛ ب شیفکرکرد که صالح با حرف ها مهرانا

. شه کرد ینم يبه هر حال شرمنده و تا پنج شنبه کار -

...چرا پنج شنبه؟ خب امـ  -

شه مگه نگفتم؟  یامشب نم -

رو؟  یچ -
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 دیکن یاز ما م يادیو  نید یدونستم شما افتخار م یالبته بنده اگه م د؛یع دیخر میداد با بچه هاش بر ریدونم، همکار مامانم گ یچه م -

!دادم یهرگز بهشون قول نم

:با شک گفت صالح

 ؟یک يبچه ها -

.همکار مامانم -

هستن؟ ایک -

!دخترشون همسن منه -

:طعنه زد صالح

؟یپسرشون چ -

چطور؟! دونم ینم -

.خداحافظ ؛یخوش باش یچیه -

:بزند صالح با خشونت گفت یحرف نکهیرا گرفت، اما قبل از ا لشیشماره موبا عیتلفن نگاه کرد و سر یزده به گوش رتیح مهرانا

!کار دارم -

:مهرانا بغض کرده و ناراحت گفت .قطع کرد و

!من حرف زدم؟ يکرد یتو هر کار خواست! واسه من يشد یرتیمثال غ یچ یعنی! شعوریب -

!شدم یرتیکه من واست غ یالیگفت خوش خ یکرد و م یچون احتماال مسخره اش م د،یها را جرات نداشت به خود صالح بگو نیا

بود و  یعصبان. در حال رخ دادن است یو اتفاقات دیگو یکرد مهرانا دروغ م یحس م. زد یر مصالح حول و حوش همکار مادر مهرانا دو فکر

:گفت یدر دل م

گن صالح  یبه من م. کنه يرو که بخواد باهام باز یذارم کس یاما زنده نم. کنه یم یمن ازش خوشم اومده، داره واسم بازار گرم دهیفهم نیا«

»!نه برگ چغندر ان،یمهد

***

را هم نداشت و  التیتعط يحوصله  یحت. کرد یرا حس نم یجانیشور و ه چیسال هشتاد و سه مانده بود، اما مهرانا ه انیدو روز تا پا فقط

صالح  نیو به او لبخند زد؛ اما نگاه عبوس و خشمگ دیخانه او را د يگشت، جلو یاز مدرسه برم یامروز ظهر وقت. صالح بود ریهمش هم تقص

:زد با خودش گفت شذوق يتو یحساب

»!تعارفم نزد که شب برم خونش هی یحت. حاال بهم بزنه نیهم ادیانگار بدش نم! کنه؟ یم نیچرا همچ نیا م،یکه قراره خرداد به هم بزن ما«
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صالح  دیافکر کرد اگر قرار باشد برود ب. با آن برخورد ظهر صالح فکر کرد نرود بهتر است! نه ایدانست برود  یهشت شد، اما نم ساعت

 يجلو یاز صالح نشد؛ با ناراحت يخبر چیه. بوده هودهیخام و ب الشیخ دیاما ساعت که از نه رد شد، فهم د؛یایمثل آن دفعه به دنبالش ب

. تماشا کرد يشد، با اشک و زار یرا که پخش م يطنز لمیو ف تنشس ونیزیتلو

. بود شیصدا دنیمحتاج شن شهیاز هم شتریصالح باشد، انگار بکرد  یباور نم. زد رجهیکه زنگ خورد به طرف اتاق ش لشیموبا

. ختیسالم کرد که صالح دلش ر يجور

شده مهرانا؟  یچ -

...تو ...  یچیه... ها  -

؟ییتنها -

.آره -

.در رو باز کن پشت درم -

بود،  شیزانو ریتا ز یشلوارککوتاه و  نیآست یجذب مشک شرتیت کیکه  شیبه لباس ها یصورتش را پاك کرد و نگاه یهولک هول

. خودش به سمت در رفت و در را گشود یخسته از بررس. انداخت

:بالفاصله داخل شد و چون پشت در بودند، پچ پچ کرد صالح

؟يکرد هیشده مهرانا چرا گر یچ... چرا  ؟يتو آزار دار نکهینه مثل ا -

:دستپاچه گفت مهرانا

.دمید یم لمیداشتم ف -

:دیصالح پرس. در حال پخش بود» طهماسب رجیفروش ا ینیریدختر ش« لمیف. سالن رفتند دو به سمت هر

؟يدید یرو م لمیف نیا -

. آره! ها -

:که خودش مسبب به وجود آمدنش بود، گفت یاعتنا به حال و روز خراب یدست مهرانا را گرفت و ب صالح

 ؟یکن یم هیگر يکمد لمیف يتو پا -

. خنده افتادبه  اریاخت یب مهرانا

...نه خب  -

؟یخب چ -

:گفت دیلرز یکه از بغض م ییآغوش صالح انداخت و با صدا يو سرزنش شد و خودش را تو نیتوه ر،یتحق الیخ یب مهرانا

! نکرده بودم يمن که کار ؟يچرا امروز ظهر بهم اخم کرد. دلم واست تنگ شده بود -

به هم فشرد و فقط توانست دستانش را محکم دور کمر مهرانا حلقه کند؛ اما لحنش همان طور را  شیتاب تر از او، محکم دندان ها یب صالح

. بود يجد شهیمثل هم

!تموم شد؟ تیبودم؛ دلتنگ یعصبان ییظهر از جا -
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:گفتکرد نجواگونه  یرا پاك م شیکه اشک ها یدر حال. دیکه از شرم سرخ شده بود، عقب کش یو با صورت دیکش یقینفس عم مهرانا

. برات تنگ شده بود یلیاما دلم خ د،یببخش -

. مبل نشست يبه زور فاصله گرفت و رو صالح

 رون؟یب میبر یکن فیرد یتون یم... گم  یم -

االن؟ کجا؟  رون؟یب -

:گفت صالح

. میزن یم يدور هی ابونیخ میر یبا موتور م -

...خواد  یمن دلم م یول -

خواد؟ یم یدلت چ -

:گفت مهرانا

! زنگ به مامانم بزنم هیباشه فقط ! ولش کن -

:و مصرانه گفت ستادیمقابلش ا صالح

خواد؟ یم یدلت چ -

! و من نگاهت کنم مینیجا بش نیهم -

 خت،یر یم رونیاش را ب یاحساسات درون يکه همه  یکرد، با حالت خاص یکه با طعنه نگاهش م شهیبرخالف هم. زد یتبسم گرم صالح

:زمزمه کرد

!آوردم یسرت م ییبال هیشستم و حتما  ینم کاریاون وقت منم ب -

. مهرانا بود يلب ها يزد، نگاهش رو یطور که حرف م نیهم

! رونیب میباشه باشه همون بر -

ان طور هم نیهم يداد؛ برا یرخ م یماند معلوم نبود چه اتفاق یم شتریلحظه ب کیمهرانا بخندد، اما اگر  یخواست به سادگ یدلش م صالح

:شد، گفت یکه خارج م

! با موتور سر کوچه منتظرتم -

به هر ! نه ایکند  یدانست مادرش باور م یسر هم کرد که نم یطبق معمول دروغ. به مادرش زنگ زد عیاز رفتنش آسوده شد و سر مهرانا

.با او بودن تنگ شده بود يدلش برا یلیبرود، خ رونیخواست همراه صالح ب یحال دلش م

چنان ! به خاطر اوست رتیهمه غ نیواقعا ا ای ستیواقع شیو غر زدن ها شیدانست رفتارها یو حساس بود و مهرانا نم یرتیغ یلیخ حصال

و  دید یهر چه مهرانا م. بود شیتر دست و دلباز نیریش نیکس نتواند به او تنه بزند، اما از ا چیکرد که ه یدستانش را دور او حلقه م

. شد یم بشینص ظیاخم غل کیکرد  یم یو اگر اعتراض دیخر یم شیاآمد را بر یخوشش م

صالح دستش . گشتند یبساط شده بود، م ابانیخ ي هیسال که در حاش انیپا يها یحراج يو تو تیجمع یدر شلوغ یدو خوشحال و راض هر

کند تا او را به خودش بچسباند؛ انگار  یا مکار ر نیکرد عمدا ا یزد مهرانا حس م یبا او حرف م یکه در گوش یرا محکم گرفته بود گاه
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داد، چون صالح  یپر و بال نم ادیالبته مهرانا به افکار خودش ز! هم به مردم نشان بدهد که مهرانا مال اوست دیخواست به او شا یدلش م

. بود يریاستاد مسخره کردن و حال گ

:دیسوار موتور شدند، مهرانا پرس یوقت

؟ییکجا دیتو ع -

شما چطور؟! کاشان زادگاه مامانم میر یو بعد م میسوم تهرانتا  -

! شمال و مشهد میر یاحتماال م! مرخصه و در خدمت خانواده است گهیره سر کار، بعد د یمامانم تا پنجم م -

 ن؟یر یم یبا ک -

! هام ییبا دا -

هات پسرم دارن؟  ییدا -

:کرد یکه مهرنا را حرص دیاحساس پرس یسرد و ب يجور

صالح؟ هییبازجو -

!يطور نینه هم -

:گفت هیذات خرابش را نشان داد و با کنا باالخره

! از اون لحاظ گفتم ،یکن یحال م شتریآخه تو با پسرا ب -

 یصالح متوجه حالش شد، اما با خودخواه. نکند هیکرد گر یناراحت و دلشکسته دستش را از دور کمر صالح باز کرد و فقط سع مهرانا

:گفت شیذات

!حاال یفتیم ؟يدستت رو کجا برد -

:و گفت دیرا به تنش مال زیهمه چ یخانه پ کیمهرانا محلش نداد و نزد اما

! یوقت تو کف نمون هیکه اونجا  ياوردیکاشانم در م يصالح آمار زنا یراست -

بود،  دهیخر يرا که صالح برا ییدهایکه خرآن یآمد؛ ب نییاز موتورش پا عیزد و سر يصالح پوزخند يمقابل چشمان به خون نشسته  و

.ببرد

:با خودش گفت صالح

»!دارم برات جوجو. رو که به من کلفت بار کنه یکس دهییمفت زدم جوابم رو داد؛ اما مادر نزا حرف«

***

ته دلش فقط مانده بود تا  البته د؛یرا بشو نشیماش کیرفتن به بوت يداد به جا یم حیبود و صالح ترج ازدهی کیروز بعد ساعت نزد صبح

.بود کینرفتنش به بوت يتنها بهانه  دنشیبه د ازیبود که ن نیطاقت قهرکردن با او را نداشت اما منکر ا. ندیمهرانا را بب
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دو  اعتنا به آن یصالح ب. شدند ادهیاز آن پ يپارك کرد و دختر و پسر نشیپشت ماش یرنگ ينقره ا يایبود که زانت نشیحال شستن ماش در

. دختر توجهش را جلب کرد يمشغول کارش بود، اما صدا

!ادیممکنه مهرانا ن. میزد یزنگ م یروزبه، کاشک -

! ادیکن ب يکار هیزنگ زده؛ تو هم  یلیراحت مامان به خانم سه التیخ -

! ادینم یبفهمه تو هست -

! رسونمتون یبگو فقط م! گهینده د ریآرزو گ -

:با خنده گفت دختر

! ایعاشق شدبد  -

:پسر غر زد و

!گهیبرو د -

آمد، اما  یها بدش م ینکیاز ع شهیهم نکهیبلندتر از خودش؛ چهارشانه و با ا یکم. کرد یپسر را بررس يسر تا پا يشتریبا دقت ب صالح

. و مرتب بود کیهم ش شیداشت و لباس ها یصورت جذاب

:زمزمه کرد دیساب یرا م نشیشما يپنجره  يدهانش را قورت داد و همان طور که جلو آب

»نکنه همون همکار مامانشه؟! شد؟ داشیاز کجا پ گهیپسره د نیا«

 یوجودش آتش گرفته بود، گرچه وقت يهر و کر مهرانا همه  ياز صدا. با مهرانا خوش و بش کرد فونیآنکه باال برود، از پشت آ یب دختر

حد او مهرانا قبول کرد و از آن دو  یب يفت که بهتر است با هم بروند؛ اما با اصرارهاشد و به آرزو گ يروزبه هم با اوست جد دیمهرانا فهم

. صبر کنند یمخواست ک

داشت از شدت . کدامشان متوجه صالح نبودند چیه. شکست یآمد، و برعکس روزبه با دمش گردو م یخون صالح در نم يزد یم کارد

گرفت؛ چون  شیصالح دست پ الیبه محض خروج هم چشمش به صالح افتاد، اما به خ مهرانا آمد و صیب صیدر همان ح! دیترک یحسادت م

ناراحت و  روزیپس هنوز بابت د. بود دهیداشت که تا به حال صالح ند یشیخورد و بدتر از آن آرا جانثار صالح کرد که او  یچنان اخم

. کرد یم شیتماشاکه با حرص و غضب  نداختیاو ن يهم به سو ینگاه مین گریبود و د یعصبان

 رونیحالت قهرشان هم محال بود مهرانا با آن ها ب نیا يتو یکرد، حت یمهرانا قدغن م يها رفتن با آن ها را برا نیکرد اگر زودتر از ا فکر

 یهرانا از او دل مم دینبا. شد یبازنده م دیاو نبا. نگران احساسات خودش بود شتریباشد ب یعصبان نکهیاز ا شیب ریتفاس نیبرود و با تمام ا

!از دستم رفت؟ يجد يجد شبمید يکند و فکر کرد مبادا با اون حرفا

 یتواند باشد، ب ینم یدانست جز صالح کس یگفت و از آنجا که مهرانا م یم دیمهرانا زنگ خورد؛ آرزو داشت در مورد مسافرت ع لیموبا

. کرد یآرزو گوش م يهمچنان به حرف ها لشیاعتنا به موبا

:گفت آرزو

! حرف بزن مهرانا جون -

! زنم یبعدا بهش زنگ م. از دوستامه یکینه،  -
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را همان طور گربه  نشیو ماش دیکوب نیرا محکم به کف ماش لشیشد که موبا یعصبان يمهرانا و پاسخ ندادنش به قدر ییاعتنا یاز ب صالح

شد حسام  کیوارد بوت یگذشته بود و وقت یساعت کی بایتقر. ندرسا کیحاضر شد و خودش را به بوت. شور رها کرد و به آپارتمانش رفت

:گفت

! تماس گرفت کارتون داشت یخانم هیاالن  نیآقا صالح هم -

:خطاب به حسام گفت. شد یمهرانا دوباره عصب يشماره  دنیشماره ها را چک کرد و از د صالح

! در رو هم ببند ر؛یواسم بگ یران هی رونیبرو ب قهیدق هی -

:گفت نیهم يبرا. دور و برش باشد یکس دیکرد؛ فکر کرد شا یصحبت م یمهرانا رسم. شماره اش را گرفت عیسر

 ؟يچرا زنگ زد یحرف بزن یتونست ینم -

:گفت يبه سرد مهرانا

!راحتم رینخ -

:با طعنه گفت صالح

 ؟يچطور تا حاال رو نکرده بود! ایکرد یم شیخوب آرا -

شه با پسرا عشق و حال کرد؟  یقدر م نیم ادونست یآخه تا حاال نم -

:زد ادیفر صالح

 ؟يزر زد یچ -

 ؟يزر زد یچ شبیخودت د -

!ها رمیگ یبد حالت رو م ،یو رو بکش ریمهرانا واسه من ز نیبب -

:با تمسخرگفت مهرانا

!هان؟ ،یهست یک! دوست پسرم؟ عشقم؟ شوهرم؟ د؟یهست یشما ک دییشه بفرما یاما م! جدا؟ -

:به تته پته افتاد اما عاقبت گفت لحصا

خب؟! نکن تیپس اذ. یهست یاما تو واسم همه چ ستم،یکس ن چیمهرانا من ه نیبب -

! زنه یانگ نم زشیآدم به همه چ -

 ؟ییمهرانا کجا! روزا گذاشتن نیگه خوردن رو واسه ا -

:خنده اش نشود گفت يکرد صالح متوجه  یم یکه سع یدر حال مهرانا

. برم ادهیاز راه رو پ یکم هیخواستم بهت زنگ بزنم، چون مامانم بود گفتم  یخونم؛ م کینزد -

 ؟یرونیب شتیبا همون آرا -

:و گفت دیبلند خند يبا صدا مهرانا

...عشقم؟ دوسـ  ؟یهست یک يصالح جدا فکرکرد -

!خونه ها یخب؟ زود رفت! مهرانا خفه شو -
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:تتلفن را قطع کرد، اما با خودش گف و

»!قدر واسم مهم شده نیبفهمه ا دیکنم، نبا ینه ولش کن دارم تابلو م! نره ییجا نایبا ا گهیرفت بگم د ادمی اه«

***

از هم  يآنکه خبر یب د،یهر دو خسته از رفت و آمد روز اول ع. گذشت يو کند یمهرانا به تلخ يصالح و هم برا يهم برا نیاول فرورد روز

.هم بودندداشته باشند، دور از 

.مسافرتشان سرحال باشد يسرما خورده بود و به اصرار مادرش به دکتر رفت که برا صالح

مادربزرگش  يمهرانا به خانه  دیتنها بود و فکر کرد شا. به خانه اش زد و همزمان متوجه خروج مادر مهرانا از خانه شد يظهر سر کینزد

:گفت یالم و احوالپرسس یزد و ب لشیبه موبا یزنگ نانیاطم يبرا. رفته

؟ییکجا -

؟ییصالح تو -

باشه؟  یخواست یم یپس ک -

 ه؟یجور نیچرا صدات ا -

؟ییگم کجا یم. سرما خوردم -

:و گفت دیکش يآه بلند مهرانا

! خونم -

؟ییتنها -

.آره -

مامانت کو؟  -

.مارستانیرفت ب -

:دیخند صالح

چته؟ -

خونت؟ يایتو نم. حوصلم سر رفته -

!نه، تو راه کاشانم -

:حوصله گفت یبغض کرد و ب مهرانا

!دمتید یم ياومد یاخالقتم که نحسه، حداقل قبل از رفتن م ،يسالم که نکرد -

:و تشر زد دیخند صالح

. واکن پشت درم! چرت نگو -
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 يشد و خودش را تو زانیکولش آو به دست از سر و لیگشود؛ همان طور موبا شیدر را به رو یشادمان زیبا چشمان مشتاق و لبر مهرانا

. آغوشش جا داد

:آغوشش بود گفت ياش را پنهان کند و دستش را محکم دورش حلقه کرد؛ همان طور که مهرانا تو ینتوانست خوشحال صالح

مهرانا؟  ییچقدر کوچولو -

. دیبوساعتنا به غرلند صالح، محکم گونه اش را  یدستانش را دور گردن صالح حلقه زد و ب مهرانا

! مبارك بداخالق دتیع -

مهرانا . بدنش را با تمام وجود استشمام کرد ندیگردنش فرو کرد و عطر خوشا يگود يچشمانش را محکم بهم فشرد و سرش را تو صالح

. آمد رونیاحساس خطر کرد و از آغوشش ب

:رفت، گفت یاز خدا خواسته همان طور که به طرف سالن م صالح

! یپارسال دوست امسال همه چ. ركشما هم مبا دیع -

:دیپرس نیهم يکند؛ برا یبه خودش جلب م شتریاش، فکر کرد اگر سرد باشد او را ب یاعتنا به لفاظ یب مهرانا

 ؟يمگه سرما خورد -

! بله -

. را باال آورد و نشانش داد شیداروها ي سهیهمزمان ک و

! رمیبم یاله یآخ -

:تدماغش را محکم گرفت و گف صالح

!چرت نگو جوجو -

. شده بود دهیچ شیرو یقشنگ نیهفت س يافتاد که سفره  يناهارخور زیچشمش به م و

! یقشنگ يچه سفره  -

:اعتنا گفت یب مهرانا

! برات سوپ بذارم نیبش -

.باال مینه بر -

باال؟ -

.گردم یهم برنم زدهیرم کاشان و تا آخر س یضمنا پس فردا م. واسم سوپ بذار میآره، بر -

!اد؟یچقدر ز يوا -

:مهرانا گرفت و گفت يآپارتمانش را به سو دیکل صالح

.رمیبگ جیپس تو برو باال من برم هو -

...هم اگه  يسبز. میخواد؛ ما دار ینم -

! ندارم اریب -
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! امیباشه تو برو منم م -

:کرد و خطاب به مهرانا گفت یراهرو مکث يجلو. جلوتر راه افتاد صالح

! خورم یسوپ م يلباس درست و درمون تنت کن، وگرنه خودت رو جا هیوجو ج -

:با خودش زمزمه کرد. بزند صالح رفت یحرف نکهیبه لباسش انداخت و قبل از ا ینگاه مهرانا

»!خواد منو بخوره؟ یهمش م دایچرا جد نیا«

. دیکه زده بود خند یخودش از حرف و

و  جیبعد از برداشتن هو. بلند بود شرتشیاما ت. رنگ و البته جذب یسرخاب يسه ربع با شلوار نیآست دیف شرتیت کی د؛یپوش يگرید لباس

. جا خورد دنشیصالح از د. زد رونیسرش کرد و از خانه ب يروسر کیفقط  يسبز

چه وضعشه؟  نیا -

؟یچ -

 ؟یکن یمانتوت کو؟ مهرانا با من لج م -

! تنو همه رف ستیساختمون ن يتو یخب کس! نه -

رو  نایمهرانا عمدا ا! دهیقدر تنگه؟ بلوزتم که سف نیچرا ا ه؟یچه شلوار نیبعدشم ا. آپارتمانه نجایا! ها ستیدربست شما ن يخونه  نجایا -

 ؟يدیپوش

!نه -

! نه و نگمه -

! خورمت ینکن که م ينکن و اون جور يجور نیا یگ یم یه دایتو چرا جد -

:حال گفت نیو با ا دینخندد، اما مهرانا فهم تا دیلبش را به دندان گز صالح

! ام؟یب زدهیبرم بعد از س هیواسه تنب يخوا یم ؟یچ ایحاال چکار کنم؟ برگردم  -

. کرد آن را تن مهرانا کند یآورد و سع رونیرا ب شیشرت ها یاز ت یکیداخل اتاقش شد و  یحرف چیه یب صالح

! ا نکن صالح -

رو نکنم؟  یچ -

 ؟یخودت چرا لخت یگ یاگه راست م! تیترب یب -

:زد هیطنزآلود کنا یبا لحن صالح

! يا یالمصب همه جوره خوردن... اما تو  ،یکن یمن جلوت لخت و عورم بشم تو دست از پا خطا نم نیبب -

! گمشو پر رو -

دو ساکت بودند، اما از حضور و وجود هم گرچه هر . رفت ونیزیصالح هم خندان به سمت تلو. دیو پوش دیرا از دستش قاپ شرتیت مهرانا

! بود؛ گرچه از ته دلش خدا خبر داشت ندیصالح خوشا يحالت برا نیا شتریبردند و ب یلذت م
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 یم ازهیکه خم یدر حال. بود رانیمردان ا نیتر يقو يبرنامه  يمهرانا زنگ خورد؛ صالح غرق تماشا لیگذشته بود که موبا قهیو پنج دق چهل

:دیپرس د،یکش

مامانته؟  ه؟یک -

 قه؟یبه دق قهیدق نیخواد ا یم یچ.دختره است  نینه بابا ا -

:بپرسد، مهرانا جواب داد يگریصالح سوال د نکهیاز ا قبل

! الو، سالم آرزو جون -

:گفت یمهرانا بعد از سالم و احوالپرس. صالح گوش شده بود کلیه ي همه

!نه من االن خونمونم، فقط دستم بند بود -

- ...

.ینه آرزو جون مرس -

- ...

.خرده کار دارم هینه  -

- ...

...آخه  -

- ...

!مامانم گفته؟ -

- ...

شم؟ یبگم، مزاحمتون نم یچ -

- ...

...آخه  -

:گفت یرمق یبه صالح افتاد و با لحن کم جان و ب نگاهش

! باشه منتظرم -

تماس  يهمان طور قدم زنان منتظر برقرار. مادرش را گرفت يرفت و شماره مجال حرف زدن را از صالح گ یمحض قطع کردن گوش به

. شد

.الو مامان، سالم -

- ...

!خوام برم دربند یمن نم ؟يد یچرا از طرف خودت قول م. مامان آرزو زنگ زده بود -

- ...

! ادیخوشم نم نایبابا من از ا! يکرد وونمیبه خدا د -
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:مادرش گوش کرد و عاقبت نجوا کرد يهابه حرف  يا هیچند ثان مهرانا

! باشه خداحافظ -

. به قرص ها و شربتش انداخت یصاح را برداشت و نگاه يداروها کیپالست یحرف چیه یب. را قطع کرد لشیموبا و

! یش یوگرنه خوب نم ،يسر ساعت بخور دیرو با نایا -

بود؟  یک! چشم خانم دکتر -

:و گفت دیکش شیاموه يتو یدست یبا کالفگ مهرانا

! همکار مامانم نیهم -

!همکار مامانت؟ -

. دیرا بگو قتیصالح، مهرانا را وادار کرد تا حق زیپرسش آم لحن

من  شیریقدر س نیا دایدونم چرا جد یاه نم. منم ببرن. گرفته برن دربند، ناهار کوفت کنن  رشونیو. همکارش که نه، دخترش بود -

شدن؟ 

:آن نبود، گفت يکه مهرانا متوجه  زیرآمیتحق یبا لحنزد و  يپوزخند صالح

! کرده ریگ شتیگلوشون پ دیشا -

! ادیصالح اصال ازشون خوشم نم يوا! گل کرده شونیمثال حس انسان دوست. ستیخبرا ن نینه بابا از ا -

:گفت یبه سادگ صالح

!خب نرو -

! رفتم یشد نم یاگه م -

. را گفت و برخاست نیا

. کنم زود برگردم یم یه سوپ باشه، من سعحواست ب -

:دوباره گفت. نظرش بود يپسره مدام جلو ي افهیق. دیترک یداشت م صالح

! خب نرو اد،یخوشت نم ؟يدار یستیمگه رودربا -

...حواسـ . من فعال برم! چوندمشونیپ یشد م یاگه م -

:زد هیکنا صالح

! برو، برو به کارت برس... شپز، خانم گرفتار خانم دکتر، سرآ! رهیتو رو بگ ادیب یکیحاال  -

. من برم حاضر بشم! گهیلوس نشو د -

:راهرو سرش را تو آورد و گفت يورود يدر آستانه . کرد و دوباره برگشت یدر آپارتمان مکث يرفت، اما جلو عیسر

برم؟  شرتتیت نیاشکال نداره با هم -

! تا دربند! کجا؟ -

:دیخند مهرانا
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! نییا تا پانه باب -

. دوخت ونیزیتلو يو نگاهش را به صفحه  دیکش یقینفس عم صالح

! دییبفرما رینخ -

!صالح، فعال خداحافظ یمرس -

. زد رونیو کاله کاسکت، از آپارتمان ب یمشک پیت کیموتورش را برداشت و با  چییگاز را کم کرد؛ سو ریکه مهرانا رفت، صالح ز نیهمچ

:با خودش گفت. دیگو یهرانا دروغ مکرد م یهنوز هم فکر م

».شد یکردم، دروغش معلوم م یم بشونیتعق روزیهمون پر اگه«

عالف  یساعت میسر کوچه ن. کرد یاش م یحرص نیمشتاق بود و هم یلیرفتن با آن ها پر پرواز کم داشت، چون خ يفکر کرد مهرانا برا و

مانتو و شلوار . آمد نییمهرانا حاضر و آماده پا. شد و زنگ خانه شان را فشرد ادهیصله پرنگ آمد؛ آرزو بالفا ينقره ا يایشد تا باالخره زانت

 يدانست که موها یهم زده بود، وگرنه صالح م پسیجلوه دادن به شالش کل يبرا. شال قرمز خوشرنگ کیتنش بود، با  یگقشن یل

!به گل سر ندارد يازیکوتاهش ن

اش، به  یپیاش، به خوش ت یکرد؛ به خوشگل یاو حسادت م زیاصال به همه چ. شد یت منفجر مزده بود و صالح داش یاسپرت قشنگ پیت

سر تا پا  يو لباس ها زیو گر بیو همه کس مشکوك بود و با آن تعق زیبه همه چ نش،یآمده بودند دنبالش، به آن پسره، به ماش نکهیا

! نداشت سوسجا کیاز  یدست کم ،یمشک

صالح از پشت سر دنبال آنها . شلوغ بود؛ انگار نصف مردم شهر آنجا جمع شده بودند یو دربند هم حساب یهوا عال .دندیبه دربند رس عاقبت

کنار خواهرش راه  نکهیا يبه جا. دیرس یاش به نظر م فتهیش يکامال متوجه رفتار با وقار مهرانا بود، اما از آن سو پسر هم بدجور. راه افتاد

:صالح با خودش گفت. داشت یمکنار مهرانا قدم بر ود،بر

»!اسکله بابا! یبا شلوار فاستون دیسف راهنیپ. يخوره، انگار اومده خواستگار یمسخرش که اصال به درد دربند نم پیاون ت با«

:صالح همان طور غر زد. دیخر یراه هر چه تنقالت بود م انیم در

مگه قرار ناهار ندارن؟  -

 ینفر را م کیوقت بود که فقط نگاه  یلیخودش نبود؛ اصال خ يدختران به رو ي رهیخ يمتوجه نگاه هاقدر حواسش به آن ها بود که  نیا

. حسود است یلیگفت که خ یکاش م. کاش گفته بود عاشقش شده. ها اعتراف کرده بود که دوستش دارد نیکاش زودتر از ا. خواست

... يگریود؛ حاال او کنار دو عاشق مهرانا شده ب ردیم یم رداو دا دیفهم یکاش مهرانا م

و بدتر از  ستیو رو رفتن ن ریناز و خوشگلش اهل ز يدانست که جوجو یزد، اما م یرا م دشیدرصد به عشق مهرانا شک داشت ق کی اگر

خودش  يسال ها اگر به سرد نیفکر کرد تمام ا. وابسته اش شده بود يرا نداشت، بد جور یحس نیخودش که تا به حال چن... همه خودش 

 کیکه  دید یکرده واال حاال م یهوس به طرف مقابلش نگاه م ياز رو شهیمقابلش نبوده و هم يقدر فیبود که حر نیبه خاطر ا د،یناز یم

!خواست یعمر م کی ياو را برا! ادیز یلیخواست، خ یمهرانا را م! عشقش نفس بکشد يهوا یتواند ب یلحظه هم نم
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. صالح را آتش زد دیمهرانا کش يرا برا یپسر که صندل يرفتار مودبانه و البته از نظر صالح، چاپلوسانه  آن ها وارد رستوران شدند، یوقت

تحمل نداشت  ایحال شد  یطور ب نیاش ا يماریدانست به خاطر ب ینم. شد دهیرمقش کش يخالص را بهش زده باشند و همه  ریانگار ت

. وست بدارداز خودش به مهرانا محبت کند و او را د ریغ یکس

. است ریتقص یکرد مهرانا ب یداد و اصال فکر نم یحق را هم به خودش م يبدبختانه همه . نشست و از ورود مهرانا را تماشا کرد یتخت يرو

انصاف شده بود و فقط به خودش و احساسش که مهرانا هنوز از  یب یلیخ! آمد یدانست که نم یمهرانا که از عشقش خبر نداشت و اگر م

. کرد یم فکرخبر نداشت،  آن

هم  صیب صیدر همان ح. خواست استراحت کند ینداشت و فقط م یحال خوش. گرفت هر چه زودتر برگردد میسفارش داد و تصم يچا

. دیرستوران ند يو او را تو دیبه عقب چرخ. نام مهرانا شوکه شد دنینگاه کرد از د لشیموبا يبه صفحه  یاس ام اس آمد و وقت شیبرا

:فکر کرد. بود یآن دختر و پسر خال ياش، رو به رو یدلصن

»!کردم؛ تابلو شدم رفت بشیخواستم بفمهه تعق یاه نم! دیمنو د داد،یداد ب يا«

. بود ادشیدو نفر هم به  نیا انیو م نجایا یمهرانا حت یطفل! چقدر خودخواه بود. را خواند وا رفت امشیپ یوقت اما

».شتیپ امیم يراحت بشم زود نایمن از شر ا. سولت رو بخورساعت دوئه، االن کپ زمیعز«

خودش را به موتورش  یحال یبرخاست و با ب. بفرستد امیپ شیفرصت کرده بود برا ییدستشو يظاهرا تو. که مهرانا نزد آن دو آمد دید و

!شکست خورده يجنگجو کیپکر ودرب و داغان بود، مثل  یلیخ. رساند

 نیبا تمام ا! کرد؛ حداقل به خودش یاعتراف م دیگفت عاشقش شده، با یم دیخودش بود با ریهمه اش تقص! چرا؟بود؟  نجایمهرانا ا چرا

 یاو را رها م دیرفت، نبا یم دیداد؛ مهرانا نبا یحق را به خودش م. بود یباز هم احساس قبل را داشت و عصبان دیبه خانه رس یوقت ریتفاس

. سته از بگو مگو با خودش، داخل خانه شدخ! کرد؟ یاعتراف م دیبا یعنی! کرد

زنگ . شد رهیخ ونیزیتلو ریمبل نشست و به تصو يصم و بکم رو. را نخورد شیصالح لج کرد و داروها. ربع به چهار بود کی ساعت

رنگ  ییطال يریبرهنه و برنزه اش که زنج يبا همان شلوارك و باال تنه . وجودش را خشم پر کرد يواحدش که به صدا در آمد، همه 

نکرد و به  افتیدر یسالم کرد که جواب. صالح نشده بود ظیمهرانا داخل شد و هنوز متوجه اخم غل. گشود شیکرده بود، در را به رو نشیمز

. شد رهیصالح خ

:از رفتارش گفت ریمهرانا متح. مانع از ورود او به سالن شد يجور نیراهرو زد و ا واریدستش را به د صالح

! ردما؟سالم ک -

...سالمـ  کیعل -

:کرد و ادامه داد يا سرفه

! خوام استراحت کنم یبرو م -

 ؟يسوپت رو خورد -

.کشه ینم لمیفعال م. هنوز نخوردم -
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 یصالح نم. تر خودش را به خانه برساند عیزورش را زده بود تا هر چه سر يبماند، اما همه  ششیخواهد او پ یمتوجه شد که صالح نم مهرانا

:را باال آورد و گفت نیریش مویل ي سهیک. آمده بود دنشیحس و حال بود و حاال با شوق به د یانست که وقت رفتن بد

! دمیخر مویبرات ل -

:کرد و گفت يفوت بلند صالح

! ممنون، حاال برو -

:معصومانه گفت مهرانا

!چرا؟ -

.خوام استراحت کنم یو م ضمیچون مر -

! مخوام تنها باش یبگو م -

:شد و گفت یعصب صالح

.حاال برو! خوام تنها باشم یآره م -

:گفت يبغض کرد و مثل بچه ها با لجباز مهرانا

! خوام ینم -

:زد و گفت يپوزخند صالح

 ؟يخوا ینم یچ -

! خوام برم ینم -

! يبر یخواست ینم دیاون موقع با -

! به خدا صالح مجبور شدم -

:کرد و داد زد یبر سرش خالاش را  یدق و دل يهمه  صالح

.حاال هم برو که حوصلت رو ندارم. یو رفت يچوندیمنو دربست پ. ینبود، اما رفت ياجبار چیه -

:اشک آلود نگاهش کرد و گفت یصالح حلقه کرد و با چشمان يدستش را دور بازو مهرانا

.دمامانم بهشون قول داده بو. شد یرفتم بد م یبه خدا مجبور شدم؛ اگه نم -

:و با همان خشونت گفت دیکش رونیمهرانا ب فیدست ظر يدستش را از تو صالح

!یچونیمن بپ ياونا رو جا یتونست یم! چرت و پرت نگو -

!صالح؟ -

!برو حوصلت رو ندارم! صالح و درد -

!دیتپ یاو بودن مبا  يبرا شتریانگار که دل مهرانا ب. شد یانصاف م یرحم و ب یشد؛ چقدر ب یصالح تلخ م یکه وقت يوا

صالح دستش . طور داغ است نیا شهیهم نکهیا ایدانست صالح تب دارد  ینم. آغوش صالح جا داد يتاب از رفتار او خودش را تو یب مهرانا

:گفت تیچسباند و با عصبان واریوحشت کرده بود به د یاو را که حساب. اش گذاشت و به عقب هلش داد نهیس يرا محکم رو
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! ارمیسرت م ییبد بال یبش کیبه من نزد يجور نیا گهیبار د هیقط بار، ف هی -

:گفت يزیرآمیاما با لحن تحق د،یترس یهم از او م یدلش سوخته بود و از طرف یحساب نکهیبا ا مهرانا

بکن که تو  یسک يرو واسه  ایمسخره باز نیخوبه پروندت واسم رو شده، پس ا ؟یهست یک يفکر کرد! نکن ریقدر منو تحق نیا یعوض -

مگه اون دفعه که اومدم خونت ! حاال واست زور داشته؟! يکاره ا نیکه ا ییتو نیا ستم؛یحرفا ن نیو اهل ا چوندمیمن تو رو نپ! رو نشناسه

 نیکردم؟ حاال چرا باهام ا یزدم؟ اعتراض یمن حرف ،یتا دل منو بسوزون يتو عمدا دوست دخترت رو دعوت کرده بود م،باهات قرار داشت

!ــــــریخودت بم ییتنها يرم و تو هم تو یباشه من م! ؟يهمه جوره عذابم بد دیدوستت دارم، با یدون یچون م ؟یکن یم يطور

:هوا گفت یب نیهم يتوانست او را از خود براند، برا ینم گریاز مهرانا را نداشت؛ د يو دور ییطاقت تنها. دیکم آورد و دلش لرز صالح

!شد؟ یچ ینه من نه تو؛ گرفت رونیب یرفت نایبا ا گهیبار د هیمهرانا اگه  نیبب -

:کرد، نجوا کرد یرا پاك م شیکه اشک ها یدر حال مهرانا

.رم ینم ییباهاشون جا گهیباشه د -

:به ناچار گفت صالح

! برو يخوا یم... خب، حاال اگه  -

:از نرمش کالمش استفاده کرد و گفت مهرانا

! دم سر و صدا نکنم یره؛ قول م یخونه تنهام و حوصلم سر م ي؟ توجا بمونم نیشه هم یم -

:گفت ضهینبودن عر یخال يداد، برا ینشان م یاش را ناراض افهیق نکهیو با ا دیکش ینفس راحت صالح

. يتا من نگفتم بر يپس حق ندار ،یبمون نجایا يخوا یحاال که به زور م -

! یتو بگ یباشه، هر چ -

:دیکرد، پرس یجمع م نیزم يها را از رو نیریش مویکه ل یاق خوابش راه افتاد و مهرانا در حالبه سمت ات صالح

 ؟يداروهات رو خورد -

! نه -

! یخوب بش يخوا یمگه نم! صالح؟ ينخورد -

:گفت هینگاهش کرد و با کنا صالح

!رمیخودم بم ییتنها يخوام برم تو یم رینخ -

.آب به اتاقش برد وانیل کیرا همراه  شیداروها ي سهیبه آشپزخانه رفت و ک. دمهرانا را فشر يبغض گلو دوباره

!پاشو داروهات رو بخور، بعد بخواب -

:مهرانا کپسولش را به دستش داد و گفت. نشست شیسر جا صالح

.شدم یعصبان دیببخش -

 يکه خودش را تو دیترک یدلش داشت م. اختنقص صالح اند یخوشگل و ب کلیبه ه ینگاه یچشم ریمهرانا ز. جوابش را نداد صالح

:صالح افکارش را بهم زد يصدا. آغوشش جا کند
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 ؟یکن یرو نگاه م یچ -

:پاسخ داد یمچش را گرفته بود، اما او به سادگ صالح

! بغلت؟ دلم واست تنگ شده امیذره ب هیشه  یم -

:گفت یبا بد جنس صالح

! حاال نیخوام بخوابم؛ هم یم رونیبرو ب! رینخ -

:خواست در را ببندد، اما صالح محکم گفت. رفت رونیکم جان گفت و از اتاق ب يا» باشه« مهرانا

! در رو نبند -

 گرید. را پاك کند شیچرخاند تا اشک ها گرید یکه صورتش را به سمت ندیتوانست او را بب یصالح از آنجا م. مبل نشست يو رو رفت

 ییداروها ریسر درد گرفت و از تاث ،یاز فشار عصب. دهد یقدر او را آزار م نیچرا ا دیفهم یود؛ نماش گرفته ب هیخودش هم گر يجد يجد

. خوابش برد ید کیکه خورده بود نفهم

فکر کرد . آمد رونیمبل نبود، برخاست و با عجله از اتاق ب يمهرانا رو. نشست شیسر جا عیشده بود که چشم باز کرد و سر کیتار هوا

! ردهمبادا قهر ک

هم بود؛ مژه  باتریخواب ز يصورتش تو. در خواب بود یبود و به آسودگ دهیمبل سه نفره دراز کش يچرا که او رو د،یکش یراحت نفس

برخالف . ها را باز کرد امیآهسته آن را برداشت و پ. آمده بود امیسه پ شیشد، برا لشیمتوجه موبا. انداخته بود هیگونه اش سا يرو شیها

:از طرف مادرش بود که نوشته بود امیسه پتصورش هر 

»!زود برگرد خونه یجا هست هر«

. دیمهرانا چشم گشود و او را د. زانو زد و با پشت دست گونه اش را نوازش کرد نیزم يرو کنارش

 ؟يبهتر -

گم واست دردسر درست نکرده باشم؟  یم! خونه يمامانت اس زده زود بر ؛يبر دیفکر کنم با! آره -

:آنکه نگاهش کند گفت یگردنش را ماساژ داد و ب یکم رانامه

! نداره یبیع -

:گوشش زمزمه کرد ریبرود، اما صالح محکم او را از پشت بغل کرد و ز شیبه سمت مانتو برخاست

! بودم یعصبان دیببخش -

:دیزد که صالح ند يلبخند مهرانا

! بخشمت ینم -

چرا؟  -

:و گفت دیگونه اش را بوس عیودش چرخاند و مهرانا سررا گفت و او را به سمت خ نیا

! دمتیحاال بخش -
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. دیاما نتوانست بگو» دوستت دارم« دیخواست بگو یه. بار محکم تر از قبل به خودش فشرد نیو ا دیدوباره او را به آغوش کش صالح

! نه، حاال نه يطور نیفکرکرد ا

:مهرانا گفت باالخره

ر، باشه؟ داروهات و سوپت رو بخو -

 گه؟یچشم، امر د -

! ذره به من فکر کن هی -

:را فشار داد و گفت شینگاهش کرد و دماغ کوچولو صالح

! کنم یبه تو که همش فکر م -

:گرفت و گفت یجرات مهرانا

! هم فکر کن يکه اون طور نهینه منظورم ا -

 ؟يچطور -

:تصالح، مهرانا را ترساند و مضطربانه گف زیپرسش آم لحن

! کردم یشوخ یچیه یچیه -

. مبل ولو شد يحوصله رو یصالح خسته و ب. زد رونیاز خانه ب يگریحرف د چیه یب. سرش مرتب کرد يو شالش را رو دیرا پوش شیمانتو

ه بود بذار اما بهراد گفت. او قصد ازدواج دارد مسخره اش کرد دیفهم یوقت نکهیکرد، به ا یاش بهراد فکر م ییپسر دا يداشت به حرف ها

!کردن یشه، چه برسه به زندگ یهم واست سخت م دنیکش فسن گهید ،یعاشق بش

!دیآ یباال م یحضور مهرانا به سخت یکرد نفسش ب یبود و حاال فکر م دهیخند شیروز چقدر به حرف ها آن

 ایکرد به مهرانا زنگ بزند  یو فکر مزد  یتختش غلت م يبود که تو یساعت میبود؛ صالح ن نیدوازده ظهر روز سوم فرورد کینزد ساعت

تا  شبیاز د د؛یکش انیاش خط پا یدلتنگ يمهرانا رو يصدا. زنگ زد لشیزد و به موبا ایعاقبت دل به در. مادرش خانه باشد دیترس یم! نه

. نداشته بود یحاال خواب خوش

 ؟یحرف بزن یتون یالو سالم، م -

! مارستانهیآره مامانم ب. سالم -

.زنگ بزنم خونه باشه مدیترس -

؟يبهتر ست؛ینه ن -

:دیکش شیبه موها ینشست و دست صالح

؟يخودت چطور! روزه هیمن فقط  یضیآره مر -

! خوبم -

 ؟یگ یم یچ نمیباال بب ایپاشو ب! يدیهنوز منو نبخش نکهینه مثل ا -

:دیخند مهرانا
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.مادربزرگم يحاضر شدم برم خونه  ،ینه مرس -

:گفت يزیتماس آمبا لحن ال صالح

.گهید ایپاشو ب يمهر! نکن تیاذ -

.رو يجز اون اصل کار یگ یهمه رو م! مهران ،يجوجو، مهر -

 ؟يایاگه بگم م -

!ها یاسم منو صدا بزن يخوا یم! ذاره یهم م یاوه چه کالس -

! باال يایعشقم م -

:زد و گفت يغش کند، اما او پوزخند صدا دار یه مهرانا از خوشاعتراف مسخره اش االن است ک نیکرد با ا یفکر م! باالخره گفت گفت؛

!زود برم ها دیگفته باشم با یول ام،یباشه م! تو هم ما رو مسخره کن -

ربع بعد مهرانا در  کیخورد و  يمختصر صبحانه ا. رفت ییبه دستشو عیو سر دیکش يصالح پوف بلند. را قطع کرد یرا گفت و گوش نیا

:کرد و گفت یم کوچکاخ دنشیبا د. زد

! یکلیخوش ه میدیبابا فهم ؟يگرد یخونه لخت م يتو چرا تو -

. هم رفت يبود، تو دشیع پیتازه اش که ظاهرا ت پیرا نگاه کرد و از ت شیسر تا پا صالح

قدر کوتاهه؟ نیچرا مانتوت ا -

! امسال کوتاه مده -

. رفت یپشت سرش راه م شیزد و صالح هم مست عطر خوشبو یبرد حرف م یرا به آشپزخانه م يهمان طور که ظرف در بسته ا مهرانا

!زد یحرف م زیر کیاما مهرانا همان طور  ه،یبه سا هیدرست سا

کاشان؟  ير یصالح فردا م! کوفته ها رو خودم مخصوص تو درست کردم، تا قبل رفتنت بخور نیا -

. گوشش آمد و مهرانا را ترساند خیصالح درست از ب يصدا

!مادربزرگته؟ يکارا واسه خونه  نیا يهمه ! يزد یگم چه عطر و ادکلن یم -

. نگاه کرد شیبه سر تا پا و

.گاز گذاشت و دوباره به طرف در راه افتاد يظرف کوفته را رو مهرانا

 ياون جور. شدن کار مامانمکاشان؛ حداقل تا بعد از تموم  یرفت یم رتریصالح کاش د! شه واست مهمم یکه داره باورم م يشد يجور هی -

... ـیبر يخوا یچه خبره ده روز م! دمتید یم شتریب

!چشمان سرخ و خمارش مهرانا را شوکه کرد. راهرو دستش را گرفت و مهرانا را وادار به سکوت کرد يتو صالح

!ها يمشکوك شد -

:زمزمه وار گفت. بود دهیند يطور نیشوکه شده بود، تا به حال او را ا مهرانا

شده؟  یصالح چ -
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 هیسا فشیبدن ظر يچسبانده بود، دستانش را گرفت و کامال رو واریآورد و همان طور که او را به د یصورتش را هر لحظه جلوتر م صالح

. او زوم کرده بود يبایز يلب ها يو چشمان سرخ صالح رو رت،یچشمان مهرانا غرق ترس و ح. انداخت

:گفت مرتعش و مواخذه کننده ییصدا با

! رژ نزن؟ يطور نیمگه نگفتم ا -

. کرد از چنگ او رها کند، آرام گرفت یقفل شد و دستانش را که تقال م شیخواست حرف بزند، اما لب ها مهرانا

:او چشم دوخت، مهرانا آهسته گفت يبایو به چشمان ز دیکه صالح سرش را عقب کش نیهم

 ؟یکن یم تمیاذ يدار -

:زل زده بود، زمزمه کرد شیهمان طور که به لب هازد و  یلبخند کج صالح

 ره؟یتا حاال شده لبت درد بگ -

:و مبهوت نگاهش کرد و صالح پچ پچ کنان گفت جیگ مهرانا

! يبس که فشارش داد ؛يلبم رو ناکار کرد يدم؛ اون دفعه زد یم ادتیرو  حشیدارم طرز صح -

:هم کرد و هراسان گفتبلکه بغض  د،یصالح نه تنها نخند یاز شوخ مهرانا

 ؟ینابودم کن يخوا یتو م -

:گفت يزیآم هیگال یتوانست جم بخورد و با لحن یکه مهرانا نم يقدر نیا. باز هم جلوتر رفت صالح

 يورج هی! بد بهت عادت کردم ،ينه وابستم کرد! یکن یوابستم م يمهرانا؛ دار یکن یم وونمید يدار! تو ایخوام نابودت کنم  یمن، من م -

اما چرا؟ ! کنم قصدت فقط نابود کردن منه یکه فکر م

که  يپوستش داغ بود و طپش قلبش وحشتناك؛ طور. قلب صالح گذاشت يرو اریاخت یاز دستانش را رهاکرد و ب یکیآرام آرام  مهرانا

 نیا. دشیبوس یت و با ولع خاصمهرانا برد، گردنش را گرف يروسر يصالح دستش را تو. مهرانا فکر کرد هر آن ممکن است سنکوب کند

!انهیتاب تر، البته باز هم ناش یکرد، مشتاق تر از قبل و ب یاش م یبار مهرانا هم همراه

 يمبل بودند که صدا يحاال رو. شدند یدوستت دارم از هم جدا م يزمزمه  يداد و هر دم برا یصالح داشت جان م يدستان داغ و قو يتو

که کنار مبل افتاده بود،  فشیمهرانا از داخل ک. دیکش رونیب يخبر یموقع زده شد؛ چرا که هر دو را از عالم ب مهرانا کامال به لیزنگ موبا

. در آورد ار لشیموبا

!یالو، سالم مامان -

- ...

.دیببخش -

- ...

... آخه  -

- ...

!امینه نه، دارم م -
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- ...

.امیخواد، خودم آژانس گرفتم االن م ینه نم -

- ...

! باشه اومدم -

:نداد و به محض قطع کردن تلفنش با خشونت گفت یتیچه صالح اشاره کرد، مهرانا اهم هر

مگه چه خبره؟  -

 دیکرم پودر زد و رژش را تجد یکم نهیمقابل آ. دیانگار تازه متوجه خودش شده بود؛ لباسش را مرتب کرد و مانتو و شالش را پوش مهرانا

. کرد

! با تو بودما -

!ناها رو بندازن يخوان سفره  یم. هام منتظر منن ییبرم صالح، دا دیبا -

.دست برد و چانه اش را به سمت خودش چرخاند. ستادیکنارش ا صالح

!کنم تتیخواستم اذ ینم د،یازم؟ ببخش يمهرانا دلخور -

:زمزمه کرد مهرانا

! شه یم رمید گهیبرم د... نه من  -

.برمت یصبر کن م -

! برمت یودم منه، خ -

!نه -

! گفتم صبر کن -

.بود ستادهیدر منتظرش ا يمهرانا جلو. را برداشت نشیماش چییو سو دیلباس پوش عیسر

:و گفت دیدستش را گرفت و او را به داخل کش صالح

!نکن؟ شیقدر آرا نیگم ا یمگه نم -

. ستادهیکه مهرانا مثل چوب ا اما متوجه بود. اطیالبته آرام و با احت د؛یرا بوس شیدوباره لب ها و

:نگاهش کرد و گفت يکنجکاو با

مهرانا چته؟ ! هان -

. سرخ شد مهرانا

آره؟  ؟يدیمهرانا خجالت کش -

:گفت دینگاهش کرد و با ترد مهرانا

 ؟يشد... عاشقم  یتو راستک -

!مبل نشاند يدستش را گرفت و او را رو صالح
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نداره؛ حاال بگو چته؟  يریور و اون ور توف نیا قهیاما چند دق رته،یدونم د یم -

...صالح، تو  -

داد باز  یکرد که اگر مهرانا ساعت ها به سکوتش ادامه م یخونسرد و منتظر نگاهش م يچانه اش گذاشته بود و طور ریدستش را ز صالح

:گفت يشتریبار با جرات ب نیا. کرد یصبر م شیهم برا

 ؟یمنو سر کار گذاشتتو ...  گهید... صالح تو جدا  -

همه وقت  نیفقط خودم رو سرکار گذاشته بودم و ا. فرستم اگه بخوام شما رو سر کار بذارم یصلوات م امرزمیبنده به روح پدر خداب رینخ -

 یلیخه تو خآ. ستیشد، اما به خدا قصد من نابود کردن تو ن يرو ادهیخرده ز هیدونم کار االنمون  یم! کردم یعاشقت بودم، اما انکار م

 یم یتو بگ يپس هر کار. خوام نه عشق و حال رو یکس رو مثل تو نداشتم و واسه ازدواج تو رو م چیتا حاال ه. مهرانا يزیبرام عز یـــــلیخ

...دونم  یکنم؛ چه م یکنم و خودم رو عوض م یکنم، صبر م

:و ادامه داد دیخند

! رمیگ یهم برات م نهیمعا يبرگه  ياگه بخوا -

:باالخره مهرانا گفت. زد یو عشق موج م قتینگاه صالح فقط حق يتو. دیخند رانامه

! واست بذارم ییکنم چه شرطا یمن فکر م يکاشان و برگرد يخب تا تو بر اریبس -

:برخاست صالح

!کنم یچپت م يلقمه  هی یبمون نجایا گهیذره د هیدر ضمن . شن یبدمت که نگران م یخونه مامان لیببرمت زودتر تحو گریپاشو ج -

:خروج مهرانا گفت نیح

.میذار یتو خونه قرار نم گهیکه د نهیشرطم ا نیاول -

:دیخند صالح

چرا؟  -

 ؟يمنو بخور يخوا یم یه -

:زد و گفت يزیآم طنتیآسانسور صالح لبخند ش يتو

.میذار یآسانسور م يپس قرارامون رو تو -

.لب مهرانا فشرد يلبش را محکم رو و

! دوستت دارم جوجو یلیخ -

را  يبود برگردد و با مهرانا فصل تازه ا دواریرفت و ام. رفت، اما دلش را جا گذاشت. قرار به کاشان رفت یب یروز بعد صالح با دل صبح

...شروع کند؛ اما 

دوم فصل
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ساعت هشت صبح . به ساعت انداخت ینگاه. دیدر آن قرار داشت لباس هاسش را انتخاب کرد و پوش يواریکه کمد د یاز اتاق خواب روزبه

.و هوس آلود به تختخواب انداخت یطوالن یباز اتاق خواب مشترکشان، نگاه مهیدر ن ياز ال. داد یرا نشان م

، رنگ يپف آلود نقره ا يپتو انیگذاشته بود، م شیرا به نما شیبایز يکم رنگش که سخاوتمندانه باالتنه  یلباس خواب صورت يتو لوفرین

. بود زیو وسوسه انگ بایز یلیخ

 لوین يحالت معصومانه . به درون اتاق گذاشت يقرار پا یب یکرد، ثابت ماند و با دل یحرکت م راهنشیپ يبستن دکمه ها يکه برا  دستش

عادت داشت . تاب کرد یخاص تنش دوباره روزبه را ب يسو صورتش را احاطه کرده بود و عطر و بو کیلختش که از  يخواب، موها يتو

. کرد یبرد و روزبه درکش م یآن هم در طول روز لذت م یطوالن دنیگذاشت، چون از خواب یبندش را م چشمبه محض روشن شدن هوا 

:به ساعت انداخت و با خودش گفت ینگاه. او را وسوسه کرده بود يبازش بدجور مهیسرخ و ن يلب ها

»...اگر هم  رم شرکت؛ یراست م کیرم طرفش، اگه نخواست  یم«

با او  يباز هم دلش برا د،ید یخواب م يطور تو نیرا با هم داشتند، اما روزبه هر روز صبح که او را ا یو گرم یطوالن يرابطه  شبید گرچه

...هر روز کار داشت، اما امروز  یمنته د،یتپ یبودن م

:کشدار و معترضانه گفت ییبا صدا لوین. دیسکه باز بود بو ییاش را تا جا نهیو نرم نرمک گردن و س دیدراز کش کنارش

! خوام بخوابم ینکن روزبه، م -

:روزبه آهسته در گوشش زمزمه کرد. قدرها هم تند نبود نیا لحنش

!دوستت دارم یلیخ لوین -

و  اریکامال هوش لوفریبعد نساعت  میکرد و ن یاش م یهم همراه لوین قهیقدر که بعد از چند دق نیا. دیهمان طور گرم و تب آلود او را بوس و

. سرحال بود

! خواستم بخوابم یروزبه م -

:رفت، گفت یکه به سمت حمام م یدر حال روزبه

! جبران حاضرم بشورمت يبرا -

:خندان گفت لوین

! برو گمشو -

! گهیپاشو د -

دلش شور  گرینه بود و د کیآمد؛ ساعت نزد نرویروزبه زودتر از حمام ب. را از رختخوابش جدا کرد لویمهربان و ملتمس روزبه ن لحن

. نداشت يریشرکت بود و او هم تا به حال تاخ میراس هشت و ن شهیپدرش هم. رساند یزودتر خودش را به شرکت م دیبا. افتاد

 شهیاش که هم يابر ییدمپا دنیبا د. افتاده بود نیزم يرو لوفرین. و وحشت زده به سمت حمام رفت دیشن یبیمه يفکر بود که صدا غرق

شد، به سمت  یهمان طور با جوراب داخل حمام م یکه از نگران یچه شده و غرلندکنان، در حال دیفهم» !حموم نپوش يرو تو نایا«گفته بود 

. رفت لوین
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!لوفر؟ین...  لوین ؟يخور یرو نپوش سر م نایمگه صد بار نگفتم ا وونهید -

. باره به وجودش چنگ انداخت کی یو نگران ترس، اضطراب. شده بود هوشیکامال ب لوفرین

:و هراسان گفت دیچیپتو را دورش پ. تخت گذاشت يو برهنه رو سیرا همان طور خ لویو وحشت زده ن دستپاچه

!لو؟ین يشد یچ! تو روخدا پاشو لوفر؟ین...  لویخدا چکار کنم؟ ن يا -

:باخودش فکر کرد و

».زنگ بزنم مادرش بهتره«

فاصله از داخل  نیدر ا. به اورژانس زنگ زد عیسر لویمادر ن ي هیگذاشت و به توص انیرا با مادرزنش در م هیفن رفت و قضبه سمت تل عیسر

 فیضع يصدا. کاناپه خواباند يبرد و رو گریاتاق خواب او را به اتاق د يآورد و با توجه به وضع آشفته  يو شلوار شرتیت لوین يکمد برا

. برد نیرا از ب اسشهر لو،ین

.دیشن یرا م رامونشیپ يصداها اریهوش مهیدر همان حالت ن لوین

...بله  -

- ...

... لویفقط ن ست،ین يزینه بابا جان چ -

- ...

!و حاال هم منتظر اورژانسم نیخورد زم لوین یعنینه،  -

- ...

.اطهیفقط محض احت ستین ینگران يبله بابا، جا -

- ...

.راهن يالن توبله بهشون زنگ زدم و ا -

- ...

! شرکت امیاز بابتش راحت شد م المیخ. دیفقط خواستم نگران نباش -

:انداخت و گفت زیم يبا حرص تلفن را رو و

!وقتت یهوس ب نیبا ا یلعنت -

:فتاخم آلود گ يخروج از اتاق با چهره ا نیشده بود، ح لویباز ن مهیچشمان ن يروزبه که متوجه . زنگ آپارتمان آمد يصدا

!دونم باهات چکار کنم یم -

:گفت یم زیکریداد، اما  یبه سواالتش جواب م یحال یبا ب لوفریبعد با ورود دکتر اورژانس ن یقیدقا

! نیفقط تنهام بذار! دیولم کن -

:بود و خطاب به دکتر گفت ستادهیدر ا يدر آستانه  یزن

! مید یاسکن رو م یت یس بیخودمون ترت د،ییشما بفرما -
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:پتو برد و با خودش گفت ریسرش را ز دهیمضطرب و ترس لوفرین

»اسکن؟ یت یس«

آهسته تشر  ییپتو مچاله شده بود، با صدا ریدکتر و همراهش به اتاق آمد و به او که همان طور ز يروزبه پس از بدرقه . و منگ بود جیگ

:زد

!دونم چکارت کنم ینگفتم؟ شب که برگشتم م! گفتم اونا رو نپوش -

 یحت لویچون ن. رفت رونیکه آسوده شد، ب لوین دنیرفتن پتو نگاه کرد و از نفس کش نییبه باال و پا یروزبه با نگران. نداد یجواب لوفرین

. از خانه خارج شد لویاش را نداد در را محکم بست و پس از سفارش به مادر ن یجواب خداحافظ

راهرو را نگاه کرد،  يتو. به سمت در اتاق خواب رفت اطیافش برخاست و آرام و با احتدانست چقدر گذشته، اما از سکوت اطر ینم لوفرین

خودش را به کنار  نیپاورچ نیاحتمال داد صدا از آشپزخانه باشد، اما پاورچ. آمد یظرف و ظروف م ينبود؛ اما از ته سالن سر و صدا یکس

 یآن که توجه یآپارتمان ب يجلو. زد رونیرداشت و آهسته از آپارتمان ببه همان رنگ را ب یرنگ و شال یتوس يپانچو. اندرس يدر ورود

. به پا کرد و از خانه خارج شد يزیپوشد، بکند؛ چ یکه م یبه کفش

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

***

:زد و خطاب به حسام گفت یبود، چشمانش برق تلفن افتاده يکه رو يشماره ا دنیاز د صالح

؟يبخر اهینخود س ير یحسام م -

. و از مغازه خارج شد و همزمان صالح تلفن را برداشت دیخند حسام

!دفعه درسته نیا... خونمون  يایتو باز م ؟يبه ما زد یزنگ هیسالم جوجو چه عجب  -

کند، نفسش بند آمد و تته پته  رشیتوانست تفس یکه نم یاو و نگاه دنیاز د. کرداراده تلفن را قطع  یقفل شد و ب کیبه در بوت نگاهش

:کنان گفت

!تو؟... تـ  -

:از شوك در آمده باشد، رو به مهرانا گفت نکهیزده مثل ا رتیصالح دستپاچه شد و ح. هیگر ریزد ز یپق مهرانا

چه وضعشه؟  نیا ؟یکن یچکار م نجایا... مهرانا ... تو  -

. کرد یمغازه پر م شخوانیالبته فاصله شان را پ. ستادیجلو رفت و مقابل صالح ا امهران

! صالح تو رو خدا کمکم کن -

:دیپرس د،یکاو یرا م شیهمان طور که سر تا پا صالح

شده؟  یچ -

:را پاك کرد و وحشتزده گفت شیاشک ها مهرانا

!زنه هیمرده با  هی... کردن  هوشمیب! بودن صالح، فرار کردم دهیمنو دزد -
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:دیانداخت و ناباورانه پرس شیدو ابرو نیب ینیچ صالح

 دنت؟یکه دزد يکجا بود ا؟یک دنت؟یدزد -

 یبهم گفت امشب برم... خواد منو  یپسره م! که رفتن منم از دستشون فرار کردم نیکرده بودن، همچ هوشیمنو ب. مرده بود هیدونم  ینم -

 !ارهیسرم ب ییبال هیگرده تا 

:در لحن کالمش بدهد گفت يرییآنکه تغ یب صالح

 ؟یکن یم یشوخ يمهرانا دار -

:گفت یبا عجز و درماندگ مهرانا

.کنن هوشمیفکر کنم زدن تو سرم که ب! نه به خدا -

:دینال هیگر انیبعد در م و

!ترکه صالح یسرم داره م -

:ورم کرده اش شد و گفت یشانیمتوجه پ صالح

 ؟يکرده بودن رو بلد یکه تو رو زندون ییجا! کرده يچه باد نیاوه اوه، ا -

...من فقط فـ ... نه  -

:رو به آن دو گفت يباز شد و مرد کیهمان لحظه در بوت در

خانم؟  نیاریپول واسه ما ب نیشما اومد -

:گفت یبا شرمندگ مهرانا

!يآقا رو بد نیا ي هیشه کرا یفرار کردم دربست گرفتم؛ م یوقت -

:را حساب کرد و در حال پول دادن به مرد گفت هیکرا عیسر حصال

 ن؟یخانم رو کجا سوار کرد نیا دیشه بگ یداداش شرمنده، فقط م -

!سر تخت طاووس -

 قتیباورش شد مهرانا جز حق يجد يجد گرید. مهرانا شد يکرد، نگاهش متوجه پا یتشکر کرد و همان طور که مرد را بدرقه م صالح

 يمردانه  یال انگشت ییو دمپا یافتاد، شلوار بنفش خانگ یم شیاز سر شانه ها یکه ه يگشاد يورم کرده، پانچو یشانیبا آن پ .نگفته يزیچ

!رنگ يسرمه ا

:دیپرس ینیو بدون مقدمه چ ستادیمقابلش ا صالح

هم کردن؟ يمهرانا اونا باهات کار -

!اونا؟ -

! یگ یهمون دزدا؛ زنه و مرده که م! گهیاونا د -

. ستین ادمی يزیبودم، چ هوشیدونم من ب ینم -

:گفت یرا برداشت و با حالت معذب یمغازه زنگ خورد و صالح گوش تلفن
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.زنم یبعدا باهات حرف م نیبب -

- ...

! نه کار دارم -

:زد هیکه حاال نگاهش رنگ غم گرفته بود، کنا مهرانا

 ؟يدوباره شروع کرد يدیدو روز منو ند -

:گفت يا دهیباال انداخت و با لحن رنج ییرواب صالح

!دو روز؟ -

:بزند گفت یمهرانا حرف نکهیقبل از ا و

! میبر ایب -

: بزند، گفت یصالح حرف نکهیانداخت و قبل از ا یکه همراه صالح بود، نگاه يزده به دختر رتیح حسام

! نیحواسم هست آقا صالح، شما بر -

:دیرسصالح راه افتاد، مهرانا پ یوقت

؟ير یکجا م -

! مامانت شیپ میبر! پرسن من چکارتم؟ یشه، اون وقت م ینه نم. سیپل شیپ میبر -

مامانم؟  -

 مارستانه؟یکجاست ب! خودت بهش بگو ام،ینترس من جلو نم -

 مارستان؟یب -

!مهرانا؟ یزن یم جیگ! گهیآره د -

مامان من؟  شیپ...  میبر...  یعنی -

!مامانِ من؟ شیپ میبر يخوا یپس م! آره -

مامانِ تو؟ -

!ا مهرانا؟ چته؟ -

...آخه من  -

 ؟یتو چ -

 ؟یشناس یمنو م يتو مامان بابا! مامان من؟... من  -

! بابات؟ مهرانا حالت خوبه؟ بابات که مرده -

:دیشگفت زده پرس مهرانا

!من مرده؟ يبابا -
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 هیرا کنار زد و چند ثان نیماش. داد یرا نشان نم نیکرد او را دست انداخته، اما صورتش ا مهرانا انداخت و فکر يبه چهره  یقینگاه عم صالح

. به او زل زد

:دیپرس مهرانا

 ه؟یچ -

:شمرده شمره گفت صالح

هستم؟  یمهرانا من ک -

 ه؟یچه سوال نیصالح ا -

 ؟یگرفت یلحظه فکر کردم فراموش هیاوف خدا رو شکر  -

...کنم  یا فکر منگرفتم، ام یفراموش -

 ؟یاما چ -

:گرفت، گفت یکه لبش را گاز م یانداخت و در حال ابانیبه خ ینگاه مهرانا

! ادینم ادمیرو  یمن جز تو کس... صالح من  -

:نگاهش کرد و گفت ریبا چشمان گرد و متح صالح

! دروغ نگو -

امروز چندمه؟  نیبب! نه به خدا -

! بهشتهیامروز سوم ارد! امروز؟ -

! افتاد یتو چه اتفاق يخونه  يتو شیماه پ کی قایدق ادمایخب من  -

:و گفت دیناخواسته خند صالح

! افتاده؟ یمن چه اتفاق يتو خونه  شیماه پ کی -

 ینگاه م يرجو نیصالح چرا؟ چرا ا. يدوستم دار یگفت... که ... که  يبه من اعتراف کرد یباالخره بعد از پنج ماه دوست... خب تو ... تو  -

؟يسر کارم گذاشته بود یعنی ؟یکن

:و پرخاشگرانه ادامه داد یبا حالت عصب بعد

! ؟يبه دختر باز يبود به مغازت زنگ زد؟ تو باز شروع کرد یک نیا نمیبب -

!و تمسخر رتیح ،ياز سر ناباور يخنده ا د؛یدوباره خند صالح

منو مهرانا؟  یگرفت -

! کارات با خبر باشم ياصال قرار بود من شرط بذارم، پس حق دارم در مورد همه ! هینم اون کبدو دیمن با! جواب منو بده -

 گهیماهه که همد کیسال و  کیالبته ما  دم؛یماهه تو رو ند کیسال و  کیمن االن  ه؟یچ شیماه پ کی! مهرانا؟ یگ یم یتو چ ه؟یک یک -

.دیما رو فهم ي هیمامانت قض! اد؟ینم ادتی !ن؟یرفت نیشما خونتون رو فروخت ستین ادتی! میدیرو ند
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. شد یم شتریکرد، سردردش ب یکه صالح گفته بود فکر م يبه جمله ا شتریهر چه ب. همان طور به دهان صالح چشم دوخته بود مهرانا

:دیبلند نال يو با صدا دیکش يریعاقبت سرش ت

!آخ -

 ؟يشد یچ -

 ؟یگ یم هیچ فیاراج نیا گهیبکن، د یرو قطع کن مونیتدوس يخوا یشدم؟ صالح تو چت شده؟ م یمن چ -

:شد و گفت یعصب صالح

حالت خوبه؟ نه مهرانا، تو به سرت ضربه . يدیمنو د شیماه پ کی یگ یم يهوا اومد یماه ب زدهیتو؟ بعد از س ایگم  یم فیمن اراج -

!خورده

:کرد دیبعد تاک و

!ببرمت؟ يگو کدوم گورحاال اگه تاترت تموم شده ب! خورده گهیآره د -

!دانست به کجا برود یکه نم دیترس شتریاما نه، ب. از لحن سرد و خشن صالح به وحشت افتاد مهرانا

! دونم یمن نم -

. دیحال صالح شن نیگفت با ا آهسته

 ؟یدون ینم یچ یعنی -

...من  -

. دکر مانیقدر دردمندانه و سوزناك که صالح را پش نیا. هیگر ریزد ز یپق و

! نزدم یمن که حرف! چت شد بابا؟! ؟یکن یم هیا مهرانا گر -

:دینگاهش کرد و پرس مهرانا

 ؟يکرد یصالح شوخ -

 ؟یدر مورد چ -

...ماه  زدهیس -

 ،يبا من حرف زد یدو سه بارم تو تلفن! میدیرو د گهیبود که ما همد يروز نیسال هشتاد و چهار آخر نیپارسال سوم فرورد! نه به خدا -

م؟یهست یاصال تو بگو االن تو چه سال! ازت نشد يخبر چیه گهیبعدش د

...خب ! دونم ینم -

خونه؟ ای مارستانهیمامانت االن ب... خب بگو  -

 مارستان؟یب -

...مامانت  ستین ادتیمگه ...  گهیآره د -

:کرد و با ترس و لرز گفت یمکث صالح

 ادته؟یمهرانا مامانت رو  -
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! نه -

!؟نه -

:دیترس مهرانا

.ستین ادمیکس رو جز تو  چیو ه یچیمن ه... خب ! نه به خدا -

:دیکالفه شد و با خشونت پرس صالح

بهت ضربه خورده؟  یک ؟يمهرانا امروز کجا بود -

!يخونه ا هیتو  -

 ادتی یچیتو ه یعنی... تو . کم فکر کن هیمهرانا تو رو خدا  يوا! حاال چکار کنم؟! داشتم یراننده رو نگه م یکاشک! حتما خونتون بوده -

 ست؟ین

 م؟یدیرو ند گهیساله همد کیما  یگ یاما تو رو خدا راست م! نه صالح -

! نه -

من کجا بودم؟  -

! وونهیدونم د یمن چه م -

:گفت نیو شرمگ دیترس مهرانا

...پس  -

:را بشکافد گفت شیست گلوخوا یکه م یصالح انداخت و با بغض یکالفه و عصب ي افهیبه ق ینگاه

!رم یخب من م -

!کجا؟ کجا؟: زد ادیفر صالح

:و آهسته زمزمه کرد دیچک رونیاز چشمان مهرانا ب یاشک قطره

!دونم ینم -

:دیکه حرکت کرد، پرس یکم. را روشن کرد نیماش صالح

 ؟يد یم میباز يمهرانا تو روخدا دار -

:کرد گفت یم هیهمان طور که گر مهرانا

. ذهنم بود يتک تک حرفامون تو! تو شیپ امیب دیدونستم با یفقط م رونیاز اون خونه اومدم ب یوقت. ستین ادمی یچیمن ه! نه به خدا -

حرفامون؟ -

.میرو بهتر بشناس گهیهمد میکن یسع دیبا یگفت! یعاشقم یکه گفت! گهیهمونا د -

:و تمسخر گفت یبا کالفگ صالح

! گم نره، تو بگو بدوش یمن م. اول يه خدا، باز رفت سر پل يوا -

. مهرانا دوباره صالح را آرام کرد يهق کودکانه  هق
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 ؟یش ینترس خوب م. يشد يطور نیحتما ضربه به سرت خورده ا! نکن هیباشه بابا، حاال گر -

 ایمادر، پدر، برادر . آمد ینم دشایبه  يزیکرد چ یکرد، اما هر چه فکر م ینم هیگر گریمهرانا د. هر دو سکوت کردند يا قهیدق چند

. کس را جز صالح به خاطر نداشت چیه! خواهر

:دیپرس ناخواسته

من پدر و مادر دارم؟  -

! ؟يبته عمل اومد ریپس از ز -

:مهرانا، صالح را به خنده انداخت و دوباره گفت ریمتح نگاه

؟یمهرانا جانِ مادرت منو سر کار گذاشت -

!نه صالح -

:صالح گفت فتد،یب هیکه مهرانا به گر نیاز ا قبل

!ریخب دوباره آبغوره نگ یلیخب، خ یلیخ -

:گفت زیمحبت آم يموشکافانه به سر و صورتش کرد و با خنده ا ینگاه و

مت بازم د. آزاد شد یدانشگاه همه چ یکلک رفت يا. یابروهات رو برداشت... ابروهات  دمیآها فهم! يمهرانا چقدر خوشگل شد یراست -

! موند ادتیما رو  یگرم دانشگاهم رفت

ما؟ -

! گهیگم د یخودم رو م -

:کرد و گفت یمکث مهرانا

!صالح؟ -

بله؟  -

 ؟يدوست شد یصالح تو با کس -

:معطوف کرد، اما صادقانه گفت ابانینگاهش را به خ صالح

! ستمین ایدنگذشته؛ خب من که تارك  دارمونید نیماهه که از آخر کیسال و  کیمهرانا  -

! يبد یلیصالح خ -

.کرد شانیپر از بغض و رنجش مهرانا، صالح را پر لحن

!که نه يخب مهرانا دوست اون جور -

 ؟يزن دوست شد هیبازم با  -

را ما پس نیشن، ا یم زونتیکه آو ستنیدخترا ن نیا دمیچون فهم. بعد از تو پشت دستم رو داغ کردم که با دختر دوست بشم! خب آره -

! یعشقم نیو آخر نیتو اول. میش یکه بهتون وابسته م میهست

:دیاشک آلود مهرانا خند چشمان
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مگه نه؟  م،یمون یما بازم با هم م -

...ازم نپرس چون  يزیچ گهید. دونم مهرانا ینم -

 ؟یچون چ -

.میخواد ما با هم باش یچون نه مامان من و نه مامان تو، دلشون نم -

؟یپدرامون چ -

:زند گفت یکه با خودش حرف م ییگو یعصب یکه مادر مهرانا در آن شاغل بود؛ توقف کرد و با لحن یمارستانیمقابل ب صالح

! و بن خرابه خیاز ب نیا. کردم یزرشک گل لگد م -

کجاست؟  نجایا -

!شو ادهیپ -

:زمزمه کرد ستاد،یا مارستانیب يکه مقابل پله ها نیهم و

! نهبگذرو ریخدا به خ -

گشت، اما جز دو پرستار  یصالح با نگاه به دنبال مادر مهرانا م يپرستار ستگاهیوارد بخش شدند و در ا. کرد یمهرانا حرکت م يجلو صالح

. ها نشاند یاز صندل یکی يمهرانا را رو. نبود یجوان کس

.سالم -

. به صالح انداخت یینگاه گذرا پرستار

! دییبفرما -

! کار داشتم یلیهس نیبا خانم نسر -

.دییبفرما -

! کار داشتم یلیگم که با خانم سه یم -

 ن؟یچکار دار شونیشب هستن؛ با ا فتیش یلیخانم سه -

:به مهرانا انداخت و رو به پرستار گفت یینگاه گذرا صالح

 د؟یشناس یاون خانم رو که اونجا نشستن، م -

:و چند لحظه مهرانا را نگاه کرد دیسرك کش پرستار

!خب؟ ر،ینخ -

:کرد و گفت یپوف صالح

که حالشون خوبه، پس  دینیب یم. که نترسن دیبگ يجور هیفقط . مارستانیکه دخترشون رو آوردم ب دیو بگ دیشه بهشون زنگ بزن یم -

! دینگرانشون نکن

:جلو آمد و با تعجب گفت بار همکارش نیا. کردند یچند لحظه مکث کرد و به سمت همکارش رفت و هر دو با هم پچ پچ پرستار

هستن؟  یلیواقعا دختر خانم سه شونیا -
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! نگران دخترشون هستن یلیمطمئنم االن خ د،یریشه باهاشون تماس بگ یم دیببخش... حادثـ  هیبله؛ از قضا دچار  -

.زنگ زد نیبه همراه نسر يگذشت و پرستار بخش چند بار هیثان چند

! اشغاله ر،ینخ -

! خونشون دیخب زنگ بزن -

.بار با خانه اش تماس گرفت نینازك کرد و ا یپشت چشم پرستار

! دارن یبرنم رینخ -

! دیبکن شیکار هیخانم  -

:پرستار گفت همکار

! کنه داشیاون بتونه پ دیهمن شا کیتو ج کیج نا،یا یابیزنگ بزن خونه اط هی -

! باشه -

. بود یچشم به دهان پرستار دوخته بود که گرم سالم و احوالپرس يکنجکاو صالح با. لحظه گذشت و عاقبت تماس برقرار شد چند

:برداشت و گفت یصالح پرستار دست از حراف ياشاره ها مایبا ا باالخره

!هستن یلیکنن دختر خانم سه یادعا م مارستانیرو آوردن ب یخانم هی نجایاومدن ا ییآقا هیغرض از مزاحمت  یابیخانم اط -

- ...

!بله.. .بـ  -

.پرستار صالح را کنجکاو کرد ریمتح چشمان

.نه حالشون خوبه -

- ...

.دیبله بله مطمئن باش -

- ...

.بله -

:خطاب به صالح گفت و

 ه؟یاسم خانم چ -

. زاده یمهرانا ثامن -

ب به پرستار زد و عاقبت پرستار تلفن را خطا ییبود حرف ها دهیخودش شن یابیپرستار نام مهرانا را تکرار کند، از آنجا که اط نکهیاز ا قبل

. قطع کرد

:دیپرس یبا شگفت صالح

شد؟  یپس چ -

.دم یخبر م یلیکه االن به خانم سه نیزد نگهش دار ادیفر نیرو برد یلیکه اسم دختر خانم سه نیهمچ! دونم واال ینم -
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:دیپرستار پرس. و تشکر کرد دیکش ينفس آسوده ا صالح

م؟یانجام بد شونیا يهست که برا يکار -

:به مهرانا اشاره کرد، اما صالح گفت و

! نه ممنون -

:دیپرس یصالح سرش را بلند کرد و با نگران دنیبا د. به جانب مهرانا رفت که ظاهرا غرق فکر بود و

شد؟  یچ -

:اعتنا گفت یب صالح

 ست؟ین ادتی یچیتو ه یعنی -

:گفت پرسش عذاب آور نیو خسته از ا یعاص مهرانا

شه؟  یم یحاال چ! به قرآن نه -

.ادیزنگ زدن به مامانت ب یچیه -

 دن؟یدونه منو دزد یمامانم م یعنی -

:گفت صالح

گفت نگهش  دیکه اسمت رو شن نیهمچ اد؛یزنگ زدن که مامانت رو خبر کنه ب یکینگرانتن، چون به  یلیکنم خ یدونم، اما فکر م ینم -

.دایگم مادرش ب یاالن م نیدار

:کرد و گفت یمکث صالح

! برم...  گهیمن د... خب  -

:وحشت زده گفت مهرانا

 ؟يبر ؟یچ -

! گهیآره د -

! نه صالح تو رو خدا نرو -

-  شه یشر به پا م نهیب یما رو م ادیاالن م. زنه یم ریمنو با ت ي هیبابا دختر خوب مامانت سا ؟یچ یعنیا !

:ملتمسانه گفت مهرانا

 دیدونم، شا یچه م! انیهمون دزدا ب دیشا اد؟یشناسم از کجا معلوم مامانم م یاصال من که مامانم رو نم. کنم تنهام نذار یهش مصالح خوا -

!مامانم جا بزنه يخودش رو جا ادیب یکی

:فکر کرد و گفت یکم صالح

!چند کالم باهاش حرف بزنم هیدر مورد اون مخ تاب خوردتم  دیبا! آره حق با توئه -

:هوا گفت یسرش افتاد و ب ادیحرف مهرانا تازه  نیا اب

! سرم يآ -
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:گفت یبا نگران صالح

 ننت؟یبگم پرستارا بب يخوا یم ؟يشد یچ -

***

حرف . کرد از حال حرف بزند یم یگذشت؛ صالح و مهرانا فارغ از زمان و مکان گرم گفتگو بودند، البته صالح سع يا قهیدق ستیب بایتقر

!رنجاند یذشته حتما مهرانا را متلخ گ يها

. صالح مادر مهرانا را شناخت. وارد شدند یدر باز شد و زن و مرد جوان نیهمان ح در

:صالح گفت. دیپر نینسر ياز رو رنگ

! پاشو جوجو مامانت اومد -

:گفت یلب ریلح زصا. قرار گرفت رد،یخواست پشت سرش سنگر بگ یکه انگار م يجور کیبا ترس و لرز برخاست و  مهرانا

...بابا، مامانت با  ستاینکن مهرانا صاف وا -

تر  کیجذاب تر، ش یلیخ. شناخت؛ خودش بود، پسر همکار مادر مهرانا یهم او را م نکیبدون ع. شد دهینگاه صالح به سمت پسر کش تازه

. و البته با توپ پر آمده بود

:و گفت شد یاز حد مهرانا به صالح عصب شیب یکیاز نزد روزبه

! نمیور بب نیا ایب -

:وحشت زده رو به صالح گفت مهرانا

!به خدا صالح. هستن نایدزدا هم -

.کنارش بود هیدستش آمد، اما مهرانا مثل سا ییزهایچ کیخواست کنار برود، انگار  صالح

.جست زد و دست مهرانا را گرفت روزبه

!ه؟یوضع چه سر و نیا! ؟یرفت یمعلوم هست کدوم قبرستون چیه -

.اما مهرانا کار را خراب کرد. اش کرد سکوت کند یبا چشمک و اشاره حال نیندهد، چون نسر ییکرد مهرانا آشنا یخدا خدا م صالح

! نان؟یگم دزدا ا یصالح تو رو خدا چرا ماتت برده؟ م! یولم کن دزد روان -

:دیبه مهرانا بدهد، پرس یلمح گریآن که د یخوب براندازش کرد و ب. تازه متوجه صالح شد روزبه

 اوردم؟یشما رو به جا ن دیببخش -

پرستارا  نجایا... بعد . مارستانیضربه به سرش خورده بود، آوردمش ب هی. کردم دایپ ابونیخ يرو تو شونیمن، خب من ا... مـ ... مـ  -

! نیشما هم که اومد... زنگ زدن  گهیشناختنشون و د

:دیبا شک و ظن پرس روزبه

زنه؟  یکه خانم بنده شما رو به اسم صدا م نیشد یمیقدر صم نیدو ساعت ا یکی نیو همت -
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:گفت اریاخت یب صالح

خانم شما؟  -

. شد دهیروزبه به سمت مهرانا کش ينگاه خصمانه  دوباره

آقا؟  نیگه ا یم یچ -

:گرفت و گفت ییرویباالخره ن نینسر

.میحبت کنخلوت تر ص يجا هی میروزبه جان بهتره بر -

. با نگاهش به پرستارها اشاره کرد و

قدم  شیپ نینسر نیهم يبا او را ندارد؛ برا یبود اصال قصد همراه دایاما از حالت مهرانا پ رد،یدوباره جلو رفت تا دست مهرانا را بگ روزبه

:زمزمه کرد د،یلرز یآهسته که از خشم م ییشد و با صدا

!مهرانا...  لـین. طایتو ح میدختر جان بر فتیراه ب -

:کرد، داد زد یکه به زور کنترل م یروزبه با خشم. دیخلوت رس ییبه جا شانیکه پا نیهم

؟یشناس یتو زن منو از کجا م -

:رو به مهرانا گفت و

 ه؟یک اروی نیا -

:ترس و پرخاش گفت نیب یبه صالح انداخت و با حالت ینگاه مهرانا

 ؟یهست یخودت ک! وونهیگمشو د -

:زد ادیزده فر رتیدارد و ح یبود مهرانا چه حال دهیهنوز نفهم روزبه

! ؟یگ یم یچ تهیهستم؟ حال یمن ک -

:دیهمان طور مچ دست مهرانا را در دست گرفت و غر و

!هستم یتا بهت بگم من ک میگمشو بر! اریسگ منو باال ن يرو لوفرین -

:رو به صالح گفت مهانا

! وونهیدستم رو ول کن د. اسم من مهراناست لوفر،ینو صدا زد نم نیبب. گه یدروغ م نیبب -

:و گفت دیبه صورتش کوب یمحکم یلیطاقتش طاق شده بود، س گریکه د نینسر

! سر رهیگمشو خ -

:ادبانه نباشد گفت یب یلیکرد خ یم یکه سع یلبش را به دندان گرفت و با لحن روزبه

ه؟یآقا ک نیا نمیبب دینه مامان صبر کن -

:ادامه داد یعصب یبا لحن و

! خواد یم یچ کهیمردت نیزن من با ا -

:گفت یبا دستپاچگ. گم کرده بود یرا حساب شیبود و دست و پا دهیبود؛ واقعا ترس دهیند یتیموقع نیگاه خودش را در چن چیه صالح
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...من ! من که گفتم -

به  ای اوردیدانست حال مهرانا را جا ب ینم نینسر. دورشان را آدم پر کرد قهیاش را گرفت و در عرض چند دق قهیو  اوردیتاب ن گرید روزبه

! کند؟ یماجرا چه کار م نیخواست بداند صالح وسط ا یدلش م شتریداد دامادش روزبه برسد؛ البته ب

از دست  یاز طرف. نداشت يا دهیهر چه عجز و البه کرد فا. بود یانتظام يرویبازداشتگاه ن يروزبه تو تیشکا یبعد صالح ط قهیدق چهل

نداد  حیکه توانست انجام دهد تماس با مغازه بود؛ البته توض يتنها کار. ندارد يریدانست او تقص یهم م یبود و از طرف یمهرانا عصبان

. مخمصه اوست نیکه تنها راه نجاتش از ا دیفهم نینسر يو اشاره  مایاما خب از ا. ماند یمنتظر م دیباکجاست و فعال 

از  یکی. داد رونینشست و نفسش را با حرص ب يگوشه ا. شده بودند ریهم به جرم حمل مواد دستگ گریاز او دو نفر د ریبازداشتگاه غ يتو

:بازداشتگاه بودند رو به صالح گفت يکه تو یدو متهم

تو؟  نیا يافتاد یداداش به خاطر چ -

:را باال داد و فکر کرد شیابرو صالح

»!رو هم بدم یمفنگ نیا جواب دیبا حاال«

:همان شخص گفت دوباره

!هان؟ ؛یاهل دعوا معوا باش ادیو کوپال بهت م الی نیبا ا -

:حوصله گفت یب صالح

! شو؛ دمت گرم الیخ یداداش ما رو ب -

:آن با خودش گفت کیزد و  هیتک واریرا به د سرش

»!عقده؟ ایمهرانا شوهر کرده؟ نامزده،  یعنی ؟یچ یعنی«

:زمزمه کرد یناگفتن یبار با غم نیا و

!مهرانا شوهر کرد. بود تموم شد یهر چ -

ما قسمت هم «جمله که  نیخواست با ا یکرد قصه شان شروع نشده تمام شود و فقط م یفکر نم. عشقش بود نیو آخر نیبه واقع اول مهرانا

:لحظه با خودش گفت کی. خودش و احساسش را گول بزند »مینبود

»!گرفته یگفتم مهرانا فراموش یبه شوهرش م دیمن چرا الل شدم و با! اتفاق پسره طالقش بده نینه سر اخدا نک ای«

!حرف دلش را لرزانده بود نیا دنیچقدر شن »م؟یمون یما باز هم با هم م«حرف مهرانا افتاد  ادی. را فشرد شیتلخ گلو یناخواسته بغض و

! داد یراه م شیزندگ يدختر را تو نیا دیهرگز نبا. که زود پاکش کرد ختیاز چشمانش ر یکرد، اما قطره اشک ینم باور

***

!هم از حاال نیآن از صبح و ا شب،یآن از د. ها را بشکافد و به خانه برسد ابانیخواست خ یفقط م روزبه

:او را به خودش آورد نینسر يصدا
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! تر واشیکم  هیمامان جان  -

:دیپرس نیاعتنا به حرف نسر یب روزبه

 ن؟یبود دهیپسره رو قبال د نیشما ا -

عقب نشسته بود و انگار که فرشته  یوحشت زده کنج صندل يا افهیبه مهرانا انداخت که با ق یجلو نشسته بود، نگاه یصندل يکه تو نینسر

:زد و گفت ایباالخره دل به در. دید یعذابش را م يها

! ودآقا خواستگار سابق مهرانا ب نیخب راستش ا -

:خشن تر از قبل گفت روزبه

اون وقت با زن من چکار داشت؟  -

:کرد و گفت میصورت مهرانا تنظ يرا رو نهیآ

سر و وضع خجالت  نیبا ا! زد؟ هان؟ بتیصبح کجا غ ؟يکرد داشیاون لندهور با شما چکار داشت؟ اصال از کجا پ! د؟ییشما بفرما -

!ابون؟یخ يتو يول شد يطور نیکه ا يدینکش

:افتاده بود، گفت هیکه به گر یدر حال مهرانا

 ن؟یخوا یاز جون من م یچ د؟یکن یکه منو باز خواست م دیهست یاصال شماها ک -

روزبه زودتر خودش ! چه شده دندیفهم یانگار تازه داشتند م. دیو روزبه به عقب چرخ نیکنار زد و همزمان نگاه مات و مبهوت نسر روزبه

:گفترا جمع و جور کرد و 

!خوبه واال! ست؟ین ادتیاما منو مادرت رو  ادته؟یاسمت مهراناست؟ چطور خواستگار سابقت  ادتهیچطور  -

:گفت يبا صبور نینسر اما

! بهت گفته اسمت مهراناست؟ یک -

! دونم اسمم مهراناست یخودم م -

 ش؟یدیکجا د یعنی... اون آقا رو از  -

:با حرص و تمسخر گفت روزبه

 ؟یقرار داشت باهاش -

:با خشونت گفت مهرانا

!نیدیشما دو تا منو دزد س؛یپل شیخوام برم پ یاصال من م ؟یکن یکه منو باز خواست م یهست یتو ک -

!توانست آن را بروز دهد ینم نیبه جانش افتاده بود که با وجود نسر یآتش. را باز کند، اما روزبه راه افتاد نیتقال کرد در ماش و

:با ترس و اضطراب رو به مهرانا گفت. ال متوجه حالش بودکام نینسر

 ؟یشناس یمهرانا جان منو نم -

:مداخله کرد و با طعنه گفت روزبه

!منو گذاشته سر کار نیا! ن؟یقدر خوش باور نیمامان جان شما چرا ا -



کاربر انجمن نودهشتیا  87نازنین  – نه من عاشق نیستم                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٨

 یبار دوم دچار فراموش يمهرانا برا یعنی .شد یداشت نگران م يجد يجد گریتلخش شد؛ البته حق داشت، اما د ي هیمتوجه کنا نینسر

شده بود؟ 

:گفت میآرام و مال یبا لحن نیخانه، نسر کینزد

کنم  یراستش فکر م! دیزن یبا هم حرف م يایشب م! برو من خودم مراقبش هستم ،يکار هم که دار ؛یو عصبان يروزبه جان شما خسته ا -

...ضربه ترسم اون  یدکترش، م شیپ میمهرانا رو ببر دیبا

. اش را حفظ کند يدار شتنیکرد خو یسع یلیخ روزبه

 شیبرم پ یمهرانا رو م...  لـیخودم ن! مسئله کامال مربوط به منه نیا د،ییشما بفرما. ستمیندارم و خسته هم ن يمامان، من کار دیبخش یم -

.دکتر

! باشم بهتره ششیمن پ ،یهست یآخه مامان شما االن عصب -

:چشم دوخت و گفت نیبه صورت نسر میمستق بار نیا روزبه

دستتون درد نکنه، . کردم داشیغول تشنگ پ ي کهیمرت هیبا  بهیمرد غر هیمامان اما من صبح مهرانا رو به شما سپردم و ظهر با  دیببخش -

اما منو که شوهرشم،  ادشه،یچطور مهرانا فقط اون رو  ه؟یبفهمم اون پسره ک دیاما با ست،یتونم بفهمم حالش خوب ن یم دینگران نباش

ست؟ین ادشیمحرمشم 

. کرد يسرد یشد و خداحافظ ادهیپ نیاعتنا به مهرانا از ماش یب. بار دلخور شد نیا نینسر

:و الل شده بود، غرولند کنان گفت دیلرز یم نیاعتنا به مهرانا که از ترس کنج ماش یکوچه را دنده عقب گرفت و ب روزبه

 یبه چ یبعد من خر نفهمم چ! يمن بد لیو شب که شد تحو يبد ادشیرو  یدروغ يش دست تو که تا شب داستانابسپرم! آره من خرم -

بود؟ 

. شد یم شتریاما حس خشمش هر لحظه ب. دانست یرا م نیمهرانا را قبض روح کرده بود و روزبه ا ن،یسرسام آور ماش سرعت

:زد و خطاب به مهرانا گفت يرش پوزخندماد يشماره  دنیزنگ خورد، با د لشیخانه موبا يجلو

! کشمت یبرش داشته، امشب م الیخ! ارمیب شیسر دختر نازناز ییبال هیترسه  یم! رهیننت زنگ زده به مادر من تا آمار بگ! هاه -

 رونیب نیو را از ماشرحمانه ا یشد، دستش را گرفت و ب ادهیروزبه پ. ختیر یدفاع به او زل زده بود و فقط اشک م یپناه و ب یب مهرانا

:برد غر زد یهمان طور که او را داخل ساختمان م. دیکش

! ابونیخ يتو یفتیسر و و ضع راه ب نیچطور روت شد با ا -

:با ترس و التماس گفت مهرانا

!تو رو خدا آقا، ولم کن -

:گفت د،ییسا یرا به هم م شیان هاکه از خشم دند یگوشش خواباند و در حال يتو یکیآسانسور  يطاقتش تمام شد و تو روزبه

!بود، هان؟ فاسقته؟ یک ارویاون  ؟یزن یمنو دور م. بره ادتیادبت کنم که کال حرف زدن از  يطور هی -

»فاسق؟«برده بود  ادیواژه ها را هم از  يمعنا یبود که حت یو ته یقدر ذهنش خال نیکرد؛ ا یم هیفقط گر مهرانا
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آن  يصالح را تو ریاصال فقط تصو. نبود ادشیبه  يزیگرمشان، چ يحرف ها و لحظه ها د،یع يتو شانیالحظه جز صورت صالح، قراره آن

. آپارتمان به خاطر داشت

پا به فرار گذاشت؛ اما  د،یکش یم رونیژست ترسناکش که داشت کمربندش را ب دنیاو را مثل پر کاه داخل خانه انداخت و مهرانا با د روزبه

:زد یکرد، اما روزبه خونسردانه حرف م یباز م یکی یکیدرها را . ددانست کجا برو ینم

ارو؟یبود اون  یک -

...تو رو خدا  -

بود؟  یگم ک یم -

!صالح -

 ؟یلعنت یباهاش یاز ک ؟یشناس یصالح رو م نیاز کجا ا -

... شیسال پ کیگفت ... گه قبال  یم! بود مونیهمسا -

:ادامه دادرا به خاطر آورد و  نینسر يها حرف

.کرده بود ياز من خواستگار -

:که دو رگه شده بود، گفت ییرا خورد و با صدا ادشیفر روزبه

! ؟یاصال چرا رفتــــــ ؟يکرد داشیچطور پ ؟یصبح کجا رفت -

 یآخه چرا م ؟یهست یکتو رو خدا بگو تو . بهم کمک کنه... صالح که  شیرفتم پ! يدیمنو دزد... من فکر کردم تو ... تو رو خدا ... من  -

 ؟یمنو بزن يخوا

خواست او را از  یانگار م. زد یم یلیبه صورتش س یدر پ یبرد، پ یکه به سمتش هجوم م یانداخت و در حال نیزم يکمربندش را رو روزبه

 یدلش را م ییوفا یو ب انتیکرد و فقط حس خ یمهرانا دلش را نرم نم يناله ها و ضجه ها يصدا. کند داریب یعالم فراموش نیا ایخواب 

:گفت یم زیر کیکه مهرانا  نیهمه ا زبدتر ا. سوزاند

! خوام برم یولم کن، م! سیپل شیرم پ یم ؟یزن یکه منو م یهست یتو ک! ولم کن وونهید -

. کرد میشده بود، مهرانا را عاقبت وادار به تسل شتریب تیزور روزبه که بر اثر خشم و عصبان یول

! نزن، غلط کردم گهیولم کن، د! دا بسهتو رو خ! بسه -

:و گفت دیچیکوتاهش را دور انگشتانش پ يشد و موها کیافتاده بود، نزد شیپا ریبه او که ز روزبه

هستم؟  یحاال بگو من ک -

... روزبه ... تو  -

:با حرص گفت روزنه

شه؟  یتو م هیک قایروزبه دق -

! یرم... تو شوهـ ... تو  -

آره؟  ؛یگفت یحافظت نرفته و دروغ مپس ! نیآفر -
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.باشه -

 ؟یباشه چ -

! نزن گهیباشه د -

:زد ادیبا خشونت فر روزبه

 م؟یکرد یعروس یمنو تو ک -

:دیعاجزانه پرس مهرانا

ش؟یسال پ هی...  هی -

:غضبناك روزبه، هراسانش کرد چشمان

شش ماه قبل؟  -

:چانه اش را گرفت و گفت گرشیبا دست د روزبه

... بگو  ؟يرابطه دار کهیبا اون مرت یاز ک! ؟یگ یدروغ م یچرا الک ه؛یمن شوهرتم و اسمم چ ادتهیچطور  ست؟ین ادتینگو که ! دروغ نگو -

!لوفریبگــــــو ن

:زد ادیو از سر عجز فر دیکش يدردمندانه ا ادیفر مهرانا

 يزیتنها چ! ادمهیچهار راه  يرو تو کشیبوت...  ادمهیاونو . شناسم یح رو مبه قرآن من فقط صال... به خدا . شناسم یدونم من تو رو نم ینم -

و رفتم به  يدیفکر کردم منو دزد دم،یمن ترس. ارمیسرت م ییبال هی يشب برگرد یوقت یسرم گفت يصبح باال! صبح بود ادمهیکه از تو 

! دونم، تو رو خدا ولم کم، بذار برم ینم یچیمن به خدا ه! دهیساله اصال منو ند کیاون بود که گفت ... تا کمکم کنه  مصالح بگ

بود، از  نیسنگ یلیخ شیمهرانا که برا يخبر یاز ب ست،یدانست ک یکه نم يشد، از مقصر یکه مهار نم یاز خشم یرمق و عاص یب روزبه

به  يزیسر خورد و با حالت رقت انگ نیزم يداد، رو هیتک واریرا به تن د کلشیه. آورد؛ او را رها کرد یسر در م ستیبا یکه م یقیحقا

.افتاد هیگر

!دینبا... کردم  یبا تو ازدواج م دیمن نبا. منه ریهمش تقص -

 يحال تو ینخورده بود و سردردش هم شدت گرفته بود، همان جا ب يزیبه دست روزبه شکنجه شده بود، از صبح هم چ یکه حساب مهرانا

 يرو. افتاده واریکه معصومانه کنار د دیشد که روزبه از سکوت مهرانا سر بلند کرد و او را د يسپر یقیادق. از حال رفت واریراهرو کنار د

و  دیدلش لرز. چشمانش هم باد کرده بود ریورم کرده اش، ز یشانیشد و عالوه بر پ یم دهیرد انگشتانش به وضوح د دشیصورت سف

. ختیحلقش ر يدرست کرد و به زور تو یظیکاناپه خواباند، آب قند غل ياو را رو. ندشده، به اتاق خواب برسا هوشیبرخاست تا او را که ب

. قفل کرد شیزنگ تلفن در اتاق را به رو يبا صدا

.پشت خط بود ینگران و عصب مادرش

دعواتون شده؟  لوفرینگرانه؛ با ن یلیخ نیشده روزبه؟ نسر یچ -

! کنه یسرم درد م د؛یهم به من زنگ نزن گهیکنه و د یاتاقش استراحت م يمهرانا تو. نگران نباشه دینه مامان، به دوستتون هم بگ -

!شده؟ یآخه چ ادیبابا چته روزبه؟ دلم داره از حلقم در م يا -
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! کنم یخواهش م د،یمامان ولم کن -

. را قطع کرد یگوش و

***

قبل از روزبه با صالح حرف  دیبا. رساند يو خودش را به کالنتر از رفتن مهرانا و روزبه مطمئن شد، دربست گرفت نینسر نکهیمحض ا به

:کرد یراه مدام با خودش فکر م يتو. زد یم

»جدا مهرانا رفته دنبالش؟ یعنیشد؟  داشیاز کجا پ گهیپسره د نیا«

آن دو فقط  یاز عروس. تار روزبه بوداش از بابت رف یناراحت شتریاما ب. باره به مغزش هجوم آورده بود، کالفه بود کیکه  یافکار گوناگون از

!باورش را نسبت به روزبه از دست داد يگذشت و با اتفاق امروز همه  یماه م کی

:زد بیگذشته نبود، اما به دلش نه نیآن پسر خوش خلق و مت گرینظرش او د به

روزبه  يمنم جا دیخب شا! زنه یو صدا ماسمش ر یخنگ رفته دست پسره رو گرفته آورده و ه يداره؛ دختره  يریبدبخت چه تقص اون«

»!کردم یرفتار م نیبودم بدتر از ا

. کاسه کوزه ها سر صالح شکست يباز همه  و

 دیترس یدلشوره داشت و م. او را مالقات کند افتیصالح، باالخره اجازه  يصحبت و التماس با مسول پرونده  یپس از کل سیپل ياداره  در

.تر از قبل شود دهیچیشود و اوضاع پ دایه پروزب يکه مبادا سر و کله 

لحن مودبانه اش . دیکرد و حال مهرانا را پرس یمودبانه سالم و احوالپرس اریبرخالف انتظارش بس. دیکش یقینفس عم نینسر دنیبا د صالح

:خاص گفت یرا سرد کرد و با رنجش نیآتش خشم نسر

! فتهیاونا ب نیب یکنه چه اتفاقمم یدون یم ؟يدیآخه پسر خوب، تو کجا دختر منو د -

:مستاصل و نگران گفت نیبدتر از نسر صالح

با دخترتون نه  گهیتا امروز صبح د ن،یو رفت نیو بعدم خونه رو فروخت نیکه شما قدغن کرد یمن از همون وقت یلیخانم سه دیباور کن -

پول  یحت! با اون سر و وضع آشفته اومد مغازه کهویروز صبح ام! دونستم اون ازدواج کرده ینم یمن حت. بودمش دهیتماس داشتم و نه د

با اون . شدنش زد دهیدر مورد دزد ییحرفا هیمن و  شیاومده بود پ کراستیکه اون  نهیمنظورم ا. که گرفته بود رو نداشت یدربست نیماش

...خب منم ... باد کردش  یشونیسر و وضع و پ

:و گفت دیکش ياه بلند نینسر

!بگم یدونم چ یوندم؛ نمبه خدا م -

...نامزد ... شد؟ اون آقا  یحاال چ -
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...  دیدون یآخه م. نیذهنش موند يکه چطور فقط شما تو بهیمن عج يهست ازدواج کردن، اما برا یماه کی. شوهرشه ست؛ینامزدش ن -

 یکس رو نم چیبه هوش اومد ه یوقت کما بود و يو سه روز تو ستیب. شد یکرد و دچار فراموش يماه پارسال تصادف بد يمهرانا د

.شناخت

:زده گفت رتیح صالح

رو داشت؟  یحالت فراموش نیتا امروز صبح ا یعنی -

از ! یچینبود، ه ادشی یچیه م؟یآشنا کن الیبا دوستان و فام ش،یزندگ دیجد طیاون رو با مح میتا تونست دیچقدر طول کش دیدون یبله؛ م -

.درس و مشقش هم عقب افتاد

:دیاستفاده کرد و پرس نیاز مکث نسر لحصا

ن؟یاونو شوهر داد یحالت فراموش نیهم يشما تو یعنی -

:صالح نشست و گفت يرو به رو یصندل يرو نینسر

ون مهرانا که ا یو بعد از قبول دیع يباشه برا یو قرار شد مراسم اصل یرسم ریغ يخواستگار هیالبته ! مهرانا و روزبه از مرداد نامزد شدن -

خوام زودتر باهاش  یپس م ادمه،یمن که  ستین ادشی يزیگفت مهرانا چ. اصرار کرد با مهرانا ازدواج کنه دیاتفاق افتاد؛ اما روزبه قبل از ع

...چطور بگم ... مهرانا بهش عالقمند شده  دمید... منم خب ! ازدواج کنم

:ادامه داد يبا شرمسار نیانداخت و نسر نییسرش را پا صالح

بهش توجه  یلیخ دمیاز حد روزبه و رفت و آمدهاش، د شیب یکیفکر شما بود، اما بعد از تصادف و نزد يتا قبل از تصادفش هنوز تو -

تا . خب منم فکر کردم به هر حال اونا که با هم نامزدن و مهرانا مرداد بهش جواب مثبت رو داده، پس اجازه دادم ازدواج کنن. ده ینشون م

. اتفاق افتاد نیامروز صبح که ا

:تمدد اعصاب چشمانش را به هم فشرد و عاقبت گفت يبرا. تازه کرد ینفس

 يغصه ! دونم به خدا ینم... هم بابت رفتار بد دامادم و هم به خاطر . کنم یدونم چطور از شما عذرخواه ینم دیباور کن! واقعا متاسفم -

...اما خب دامادم  د،یباش نجایا دیاصال شما نبا! کشه، شرمنده ام یمهرانا داره منو م

:آهسته گفت صالح

! فهمم یم -

ازتون بکنم؟  یخواهش هیشه  یفقط م! رونیب دیایبده شما ب تیامروز رضا نیکنم که حتما هم یمن باهاش صحبت م دیشما نگران نباش -

:گفت يبا کنجکاو صالح

!دییبفرما -

خوام اما  یمن واقعا عذر م! نیکرده بود یمعمول يخواستگار هی... فقط  دیبگ دیمهرانا پرساز ارتباط شما و  یشه خواهش کنم اگه سوال یم -

...خب ... 

:گفت یمجال حرف زدن نداد و با لحن مطمئن صالح

!راحت التونیمتوجه منظورتون هستم، خ. یلیبله خانم سه -
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:کرد را عاقبت زد یم ینیدلش سنگ يرا که رو یو حرف برخاست

د؟یدار یخوشحالم که مهرانا ازدواج کرده؛ فکر کنم داماد خوب یلینم سهخا یراست -

:متوجه رنجش کالمش شد، اما گفت نینسر

!زننده، بازتاب رفتار مادر شما بود ينصف اون رفتارا دیشا. یخوام منو به خاطر گذشته ببخش یم -

:و گفت دیکش یقینفس عم صالح

! راحت؛ با اجازه مالتونیو خ دیبه هر حال ممنون که اومد -

روزبه  يبه خانه  یمطمئن بود مهرانا مقصر نبوده و با ناراحت گرینگران دخترش بود؛ حاال د. آمد رونیب سیپل يبالفاصله از اداره  نینسر

. زنگ زد دهیشد و به دوستش فر شتریدلشوره اش ب. دادند یزنگ زد، اما تلفن را جواب نم

:با خودش گفت ناخواسته

»!حرفاست نیتر از ا یکردم، روزبه احمق تر و سطح یفکر م اشتباه«

!دیآ یم شیچه پ ندیماند تا بب یمنتظر م دیکرد و با یصبر م دیدلش مدفون کرد، با يرا زود گوشه  شهیاند نیا اما

***

ماه قبل هشت

هر وقت . جاده نگاه کند ي هیو حاش عتیه طبکرد فقط ب یم یجلو کنار مادرش نشسته بود و سع یصندل يحوصله رو یبغ کرده و ب مهرانا

با ! دیآ یقدر از روزبه بدش م نیدانست چرا ا ینم. داد یشد، خودش را مشغول کتاب خواندن نشان م یروزبه م ينقره ا يایکه متوجه زانت

خواست  یم یو ه! سول و لوسسو. بود زاریپسرها ب پیت نیاصال از ا. آمد یبود اما از طرز نگاهش خوشش نم افهیق وشمودب و خ نکهیا

 یلبخند هم رد و بدل م یشد، با او حرف و گاه یبود که او به ناچار مجبور به حفظ ظاهر م نجایخودش را با او هم کالم کند، اما بدترش ا

. کرد

:غر زد یطاقت و عصب یعاقبت ب نینسر

 الشون؟یبندگان خدا بد کردن ما رو دعوت کردن و نیچته مهرانا؟ ا -

خواستن نکنن؟  یم -

 ن؟یندار يپسره آلرژ نیتعجبم از شماست که چطور به ا! مخصوصا که از پسرشون. ادیبدم م نایمامان من از ا -

:شد و گفت یحرص نینسر

! ادیسواده، خوشت م یب يآدم شرت و شلخته  یاز هر چ. يشد قهیکال بد سل ست،یاز شما ن ریمامان جان تقص -

!مامان -

:صلح طلبانه گفت یو با لحن دیخند نینسر



کاربر انجمن نودهشتیا  87نازنین  – نه من عاشق نیستم                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٤

با  ،یکه خوش باش نیعوض ا! کردم رباتم یداشتم حس م گه،یخسته شدم د رون؟یب ومدمیچند وقته ن یدون یم! نکن تیجون مامان، اذ -

! یزن یضد حال م ياخم و تخم دار

عوض مهرانا لبخند  نینسر. ندیتا حداقل او را نب اش را خواباند یعمدا صندل. دوباره متوجه روزبه شد که در حال سبقت از آن ها بود مهرانا

. نثار روزبه کرد يزیمحبت آم

و  لیکم نداشت، تحص يزیاش چ افهیو مودب که بود؛ ق نیمت ب،ینج. داماد دلخواهش را داشت اتیخصوص ياو خوشش آمده بود؛ همه  از

 ياز مهرانا خواستگار یزبان یبود که بارها با زبان ب دهیرمهم تر دوستش ف! خواست؟ یچه م گریثروت را هم که به اندازه اش داشت؛ د

:لبش نشست با خودش گفت جکن يلبخند. کرده بود

»!ازدواج کنه نیمثل ا یکیبا  دیبا مهرانا«

 ي هیتاب پسر همسا یدانست پس از چهار ماه دل دخترش هنوز ب ینم. چندشش شد ند،یروز صالح را کنار دخترش بب کی نکهیاز تصور ا و

.دو شب را هم در آن نگذراندند دیکه سر جمع بعد از ع يخانه ا. شان است یقبل يخانه 

 یم سیاش سرو یدانشگاه شیپ يبرا. شد ینداشت و تلفن خانه بعد از رفتنش به سر کار جمع م لیکامال تحت کنترلش بود؛ موبا مهرانا

. کردند یمدار بسته را هم از اول مهر نصب م نیدوربکرد و  یقفل م شیشب حفاظ را به رو فتیش يگرفت و شب ها هم برا

آرزو به دنبالش آمد، دستش را گرفت و همراه او و  نیشدن از ماش ادهیبه محض پ. بود ایدر کیگلزار در چالوس، نزد يخانواده  يالیو

:دلش گفت يمهرانا تو. رفتند ایبه کنار در نیرام

!ــــزونیاه آو! ادیکه پسره ب االنه«

.منتقل گردد الیخارج شود و به و نیکرد تا اسباب ها از ماش یکمک م. از روزبه نشد يگذشت و خبر یساعت مین اما

مهرانا را باز  خیآرزو،  يو خنده ها یمسافران تابستانه و شوخ يشادمانه  يساحل، صدا ییبایکم کم ز. اما دلچسب بود ،یروشن و شرج هوا

.رساند یخودش را م يگلزار تا عصر ثمیا که مهمراه سه فرزندش بود، چر دهیفر. کرد

روزبه نسبت به مهرانا روز به روز  یفتگیروزبه و خانواده اش بود، چرا که ش يو شمال نقشه  الیو يدانستند برنامه  ینم نیو نسر مهرانا

گذاشت و از آنجا که  یقارش منجابت و و يمهرانا را پا يها يها و سرد یمحل یب يهمه . طاقتش طاق شده بود گریشد و د یم شتریب

 ینم گریخواست صبر کند، اما د یقبال م. را برآورده کند ازشیتواند ن یکرد فقط ازدواج م یو داغ بود، حس م يوق یلیاحساساتش خ

. آسوده را از چشمانش ربوده بود الیخواب خوش و خ يبدجور کلیدختر جذاب و خوش ه نیتوانست؛ ا

از بس مغرور و مشکل پسند بود اهل . اش را سرکوب کند زهیتوانست غر ینم گریکه دارد و از آن مهم تر د نیکرد کار، خانه و ماش فکر

.مهرانا بود ریفکر و ذکرش تسخ يروزها همه  نیا! کرد یهم که نبود، پس چرا دست دست م یدوست

و مهرانا هم به طرف ساحل رفتند، گرچه نقشه  نیآرزو، رام. دیهم از تهران رس ثمیرفت و م رونیب دیخر يغروب، روزبه برا کینزد

. ندازدیب ریخواست او را گ یبود و روزبه م يتر از قبل با هم حرف بزنند، اما مهرانا جد يبودند تا روزبه و مهرانا جد دهیکش

مهرانا . شلوغ بود یحسابساحل که حاال خنک تر شده بود، . با لباس خودشان را به آب زدند نیآرزو و رام دند،یکه کنار ساحل رس نیهم

 يمامان زر يتماسش از خانه  نیآخر. به صالح زد یکرد و زنگ دایبشود تلفن پ دیکرد شا یداد کنار ساحل قدم بزند؛ داشت فکر م حیترج

 .رد و بدل نشد یتماس کوتاه هم حرف خاص نیاما در هم! زنگ زده ریقدر د نیکه چرا ا یبود و صالح عصبان تنگمهرانا دل. بود
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!آب؟ يتو یپس چرا نرفت -

. ترساند یروزبه مهرانا را حساب يصدا

ترسوندمت؟  دیببخش -

:لبخند زد شیناخواسته به رو مهرانا

! قبض روح شدم -

؟يکرد یفکر م یبه چ -

:گفت یستیرودربا یکرد و ب کیچشمانش را بار مهرانا

!دیسوپرمارکت باش يتو دیشما االن با نکهیبه ا -

. کنج لبش داشت يلبخند شتریخندد، اما صالح ب یخندد، راحت م یمهرانا فکر کرد قشنگ م. دیخند روزبه

...خواستم برم اما  یخب م -

. منتظر نگاهش کرد مهرانا

:گفت عیسر روزبه

! م؟یشه با هم بر یم -

. شد يجد مهرانا

! ستینه، حسش ن -

! کنم یخواهش م -

:مشکوك گفت یبا لحن و ستادیا شیکامال رو به رو مهرانا

 ؟يبد یدوست شنهادیبه من پ يتو که قصد ندار نمیبب -

:زده گفت رتیح روزبه

؟یدوست -

.دیخند و

:نشست و گفت یتخته سنگ يرو مهرانا

جک گفتم؟  -

 م؟یدوست بش یواشکیمثال  ه؟یچ یدوست گه،ید میبا هم دوست یما خانوادگ -

!دیخر نیبر دییحاال بفرما! مثال زدم آقا روزبه -

:گفت يدوباره با حالت التماس گونه ا روزبه

! کنم یخواهش م د؛یخر میبا هم بر ایب -

و از روزبه  دیصالح را به او بگو ي هیتر شود بد نباشد؛ قض یمیبا روزبه صم یاگر کم دیفکر کرد شا.  به ذهن مهرانا آمد يلحظه فکر کی

:حال رغبتل نشان نداد و گفت نیخوشحال شد، با ا شهیاند نیااز . بگذارد ارشیرا در اخت لشیبخواهد موبا
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!ها يریاجازم رو از مامانم بگ دیخودت با -

:گفت یبا خوشحال روزبه

.باشه باشه -

...درضمن  -

 ؟یچ -

!پوشم؛ گرمه یو مانتو نم امیکه تنمه م یکیتون نیمن با هم -

:گفت روزبه

. رمیپس من برم از مامانت اجازه بگ! بدم لباست مناسبه ریبه خانم ها گ يودخ یاخالقا ندارم که ب نیمن اصال از ا -

 م؟یدو تا شاداب چه کن نیآقا روزبه با ا... روز  یراست. نیرم کنار ماش یمنم م -

.بود نیآرزو و رام مقصودش

:خندان گفت روزبه

. بذار تو حال خوش خودشون باشن -

 یبه نظرش خوشگل. کرد لیتحل هیاش را تجز افهیو ناخواسته ق ستادیصاف ا. بعد باالخره او آمد ید و کمروزبه لم داده بو نیکنار ماش مهرانا

 يخنده ها  غه،یسه ت شهیخوش حالت، صورت هم يبا آن موها. انداخت یم یغاتیتبل يزرهایت گرانیباز ادیروزبه خاص بود و آدم را به 

:افزود زشیآنال نیم بود، اما ته اه کلیقد بلند و خوش ه د؛یسف يها دانجذاب و دن

»!بود گهید زیچ هیصالح من  یول«

:و گفت ستادیا کشیروزبه نزد. چقدر دلتنگش بود و

چه خبر بود؟  الیو یدون ینم -

!چه خبر بود؟ -

. شدند نیدو سوار ماش هر

:ادامه داد روزبه

 يدر اومد و با آقاشون در حال شطرنج باز ییاز تنها یمنم طفل يبابا! شدن و مامانامون با خانمشون دوست نجایاومده بودن ا یبغل الیو نیا -

...دخترم دارن  هی! کردنن

:افزود اطیاحت با

. دراومد ییفکر کنم آرزو هم از تنها -

:طعنه زد مهرانا

!نیآقا روزبه فکر کنم شما تنها شد رینخ -

:گفت روزبه

 ن؟یدیرو نشن یسیمگه اون ضرب المثل انگل -
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کدومش؟  -

! من هستم نیاما نترس ن،یحساب شما تنها شد نیبا ا! اضافه است یکیاز سه تا  شهیگه هم یهمون که م -

!ا، از اون لحاظ؟ -

:دلش گفت يتو و

»!چه پرروئه نیا«

!میتر بش یمیشما با هم صم... تـ ... که منو  نهیبه خدا منظورم ا ؟يناراحت شد -

:با تمسخر گفت مهرانا

!هان، بازم از اون لحاظآ -

:ناگهان فکر کرد اما

».به صالح یزن یو زنگ م يریگ یرو م لشیفرصته؛ موبا نیبهتر نیا خره«

:روزبه را پر رو نکند، گفت نکهیا يبرا اما

!گم یرو م تیمیاون صم. ستیهم ن يعالقه دارم، بد فکر يمعمار يالبته چون من به رشته  -

:با خنده گفت روزبه

 ؟ينخوند یتو تجربمگه  -

:اعتنا گفت یداده بود، اما ب یسوت

 ؟یگم از مامانم اجازه گرفت یم -

! یزن یگم مهرانا چقدر بامزه حرف م یم. هم خوشحال شد یلیبله خ -

.است دهیکنند او ترش یمادرش، همه فکر م يباز دیبد دیند نیفکر کرد با ا. گر گرفت مهرانا

! میبش یمیبا هم صم فکر کنم مامانتم دوست داره -

:گفت یعصب یبا لحن مهرانا

بشه؟  یکه چ -

 ؟يمهرانا تو با من مشکل دار! یچیه... هـ  -

...آقا  نیبب... مشکل نه، اما دوست ندارم  -

! روزبه، بگو روزبه لطفا -

کنن ما  یالبد فکر م... ختر و پسر جوون د هی! گم؟ یم یکه چ یفهم یم. در موردمون فکر کنن يجور هیهمه  ادیروزبه من خوشم نم نیبب -

.در موردم فکر بشه يدوست ندارم اون طور. میکرد دایپ يبا هم رابطه ا

:گفت نیهم يبرا. گذاشت ینجابتش م يمهرانا را پا يحرف ها يکرد؛ همه  یم ریعرش س يتو روزبه

 ؟یشه اون اخمات رو باز کن یحاال م. کنه ینم يفکر نیکس چن چیه -

.حرکت کردند الیشدند و به سمت و نیکباب، سوار ماش يو گوشت برا یفروش وهیاز سوپرمارکت، م دیخر از پس
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خواهد و هر چه را  یدلش م يداد او هر کار یحوصله بود و اجازه م یب دیصالح موقع خر. کرد یم سهیناخواسته صالح را با روزبه مقا مهرانا

:ناخواسته با خودش گفت. کرد یتوجه م دشیانقضا و تول خیو بادقت به اجناس و تار ستادیا یاما روزبه کنارش م. خواهد، بردارد یم

»!پسره کال خاله زنکه نیا«

مهرانا؟  یساکت -

:دیهوا پرس یب مهرانا

 ؟يدار...  ای ؟یتا حاال دوست دختر داشت -

!نه اصال -

:مهرانا با خودش گفت. روزبه قاطعانه و کوتاه بود پاسخ

»پرسه؟ یاه چرا نم! ؟يدار ؟یکالم بگو تو چ هی! یلعنت اه«

و مهرانا  ؟يمن افتاد يدوست دخترا ادیبپرسد که چرا  نکهیحرف زد جز ا زیروزبه از همه چ. بود دهیفا یب د،یهر چه مهرانا انتظار کش و

:کرد یفکر م

»!نداشته باشه؟ نیا داشتم، یچلمن نیمن به ا! شه دوست نداشته باشه؟ یخوشگل مگه م ي افهیق نیا با«

. شده بود يزود جد یلیخ ،يدیتمج يآقا ،يکنار يالیو يگلزار و خانواده  يخانواده  یدوست. کردند رتیهر دو ح الیورود به و با

:فکر کرد مهرانا

»!ستیکس حواسش به ما ن چیزنه، ه یمامان که برق م يرو شکر جز چشما خدا«

. به مادرش کرد یهمزمان اخم کوچک و

پشت سرش داخل اتاق  نینسر. لباس باال رفت ضیتعو يبرا یرا به آشپزخانه برد و مهرانا بعد از سالم و احوالپرس دهایخر ییبه تنها وزبهر

. آن دو گذاشته شده بود اریکه متعلق به آرزو بود و در اخت یاتاق. مشترکشان شد

:دیپرس ینیبدون مقدمه چ نینسر

روزبه چطور بود؟ -

:گفت یو شگفت رتیحبا  مهرانا

!مامان؟ -

:گفت یبا ذوق و شوق باور نکردن نینسر

!نه؟ ه،یپسر خوب! گهیا لوس نشو د -

:حوصله گفت یدر آورد و ب یشکلک مهرانا

! پسره خوشت اومده؟ نیا هیمامان جدا از چ! ده یبا نگاهش قورتت م یپسر سوسول و خاله زنک که اگه ولش کن هی! رمینخ -

:گفت دهیبه در اتاق انداخت و ترس ینگاه نینسر

.تر حرف بزن واشی! چه خبرته! سیه -

:پچ پچ کنان افزود و
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!هم که از خداشونه ثمیو آقا م دهیفر! ؟يخوا یم یچ گهید! باسواد، پولدار افه،یخوش ق ،یماه نیپسر به ا -

:گفت تیبا عصبان مهرانا

! مامان من فقط هجده سالمه -

! کردن که يبعدشم من گفتم ازت خوششون اومده، نگفتم ازت خواستگار. نوزده سالت شد هشتبیارد! نوزده سال -

!ینکش ينقشه ا اد،یپسره خوشم نم نیمن از ا! به هرحال -

:شد و گفت یحرص نینسر

 دیبد دیزنه، از ند یمقدر بهت زل  نیاگه ا! چون قدر گوهر رو دونسته. نداره یاشکال چیپسر ه نیمن ا دیمهرانا، از د هیچ یدون یم -

دخترا  شهیذاره و هم ینم يدختر چیگه روزبه محل ه یگه؛ م یم یچ دهیفر یدون یم. دهیمثل تو ند يکه تا حاال دختر ستیبودنش ن

! و با وقار و روزبه بهت عالقمند شده نیمت ه،یمهرانا دختر خوب فتهبودن، اما گ زونشیآو

:تمادرش دلخور شد و گف ي هیاز کنا مهرانا

! ستیباغ ن يمهرانا کال تو ست؛یو با وقار ن بیو نح نیکه به پسرشون بگن مهرانا مت دییمامان، بهشون بفرما رینخ -

:گزنده گفت یبا لحن نینسر

و  يه ابچ! اگر هم با تو بود و دست از پا خطا نکرد، واسه خاطر عشق و احترام به تو نبود یزن یم نتیکه سنگش رو به س یمهرانا اون نیبب -

... سبزه  د،یچاق، الغر، خوشگل، زشت، سف. دست و بالش بود ياون نگاهت نکرد چون همه رقم تو ؛یفهم ینم

:ناراحت شد و با بغض گفت یحساب مهرانا

! دستت درد نکنه! مامان -

:گفت انهیدلجو یبا لحن د،یدخترش را اشک آلود د يبایچند لحظه مکث کرد و چون چشمان ز نینسر

! بود يبد ي سهیمقا! کنم از دستم ناراحت نشو یخواهش م. بد حرف زدم! متاسفم زم،یعز -

:در را گشود و آرزو گفت نینسر. را پرت کرد شانیآرزو حواس هر دو يبه در اتاق خورد و صدا يا ضربه

.میو عصرونه بخور وهیم میخوا یم دیایببخشبد خاله جون، مامان گفت ب -

! میایم ممنون آرزو جون، االن -

:آورد، گفت یدر م یمهرانا لباس يکه برا یدر حال. به سمت ساك لباسشان رفت نیرفت و نسر آرزو

قدر  نیمعروفه و متخصص اطفله؛ خانمش ا يدیشوهرش دکتر تمج! هستن یخوب يچه خانواده  نایا دهیفر ي هیهمسا نیا یدون ینم -

! بچه هم دارن تازه دو تا. خوشگل و جوونه که من فکر کردم دخترشه

:گفت نیهم يبرا د،یایخودش و مادر مهربانش به وجود ب نیب یخواست کدورت ینم مهرانا

! دختر دارن هیروزبه که گفت اونا فقط  -

 یخواد پزشک یدخترشونم همسن توئه و اونم م. دیرس شیساعت پ مین نیخونه؛ هم یو بابل درس م هیپزشک ينه پسرشون دانشجو -

.یباهاش دوست بشبخوونه؛ خوبه 
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 نییپا نیاش همراه نسر يخوش دوختش به تن کرد و پس از مرتب کردن روسر نیرنگش را با شلوار ج يانار شرتیکرد؛ ت یپوف مهرانا

. رفت

ر آمد همسر دکت یداد و اصال به او نم ینبود، فقط کم سن و سال نشان م بایکرد ز فیتعر نیقدرها که نسر نیا يدیهمسر دکتر تمج زهره

.و سه ساله باشد ستیو مادر دو فرزند هجده و ب

گلزار  يبود، دعوت خانواده  دهیچون تازه از راه رس» مهران«. آه از نهادش در آمد دنشیبدتر نام پسر دکتر بود که مهرانا با شن زیهمه چ از

.رزو جور شدزود با مهرانا و آ یلیدخترشان مهرسا خ. در حال استراحت بود شانیالیو در و رفتیرا نپذ

نگاه ها شده بود تا او به  نیهم مضاف ا نینسر يکرد و چون چشمک و اشاره  یخودش حس م ينگاه روزبه را رو ینیکامال سنگ مهرانا

.کرد یاو را برانداز م اقیبه او نداد که با اشت ینشان دهد، عمدا لج کرد و محل یروزبه توجه

. دیکش یقیکرد و آه عم یاوقات او را مهران خطاب م شتریصالح افتاده بود که ب ادیش بود؛ حوصله غرق خاطرات گذشته ا یکسل و ب مهرانا

از  شهیکه هم نیاو به خاطر ا یعنیبود؟  د،یگو یصالح واقعا آن طور که مادرش م ایکرد که آ یفکر م نیآرزو و مهرسا به ا يویایدور از ه

نداشت که به  یطور بود او اصال حس نیکرد؟ اگر ا یاش را سرکوب م زهیو غر دیچیپ ینم شیبه پرو پا ادیزنان اشباع بود، ز جودحضور و و

!بود دهیاما مهرانا عشق و تمنا را در نگاه صالح د زد،یمهرانا بر يپا

تش قفل صور يچشمان روزبه که رو دنیاز د. شد یم دواریرابطه شان ام يدوباره  يبه برقرار دیو با شدیندیبه گذشته ن ادیگرفت ز میتصم

:شد و با خودش گفت یشده بود، عصب

داره منو تو جمع قورت  نیا! محل نداده يدختر چیماهه و تا حاال به ه یلیآره ارواح عمش؛ پسره خ! ریرو بگ زیه يپسره  نیحال ا دیبا من«

»!نهیذره رو بب هی نکهیبه حال ا يده، وا یم

وقت  یبه نظر روزبه صورت مهرانا حت. شدند داریاز خواب ب الیو يبودند که تو ینفرات نیمهرانا و آرزو آخر. حول و حوش ده بود ساعت

 نیکند؛ ا یاست و فقط حفظ ظاهر م زاریقرار مهراناست، برعکس مهرانا از او ب یدانست هرقدر دل او ب ینم. شدن هم ملوس بود داریب

. شده بود الیخ یرا هم ب لیوبام ي هیکه قض يقدر

ناهار دعوت کرده و از آرزو و  يخانه گفت که مادرش همه را برا یبا اهال یآمد و بعد از سالم و احوالپرس شانیالیبه و از صبحانه مهرسا بعد

. بزنند ایبه در يسر کیمهرانا خواست 

:گفت یمهرانا با شگفت. رفتند رونیو از خانه ب دندیشاد و سرزنده لباس پوش دخترها

!هیجور نیهم رونمیکردم االن ب ینک بود که من فکر مخ الیو يقدر تو نیهوا ا! خدا يوا -

:گفت آرزو

! یلب ساحل آب تن میده بر یاالن حال م -

:دیپرس مهرانا

.آب يبا لباس برم تو ادیندارن؟ من بدم م يسالم ساز يطرح ها نیطرفا از ا نیا -

. هر سه نفرشان را مخاطب قرار داد ییمهرسا خواست جوابش را بدهد، صدا تا

 ؟یکجا به سالمت -
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! خودش بود يهم فشرد؛ صدا يبا حرص چشمانش را رو مهرانا

:پاسخ داد آرزو

! گهیساحل د میر یم -

.میباشه بر -

:بلند گفت ییمهرسا با صدا. آمد و خطاب به جمع سالم کرد رونیدکتر ب يآقا يالیاز و يلحظه پسر همان

.ساحل میر یگلزار م يبا خانواده  میدار ایمهران ب -

با او روزبه را  یشد کم یم! اش بدك نبود افهیق. بر و بر مهران را برانداز کرد یطانیش يمهرانا با لبخند. جلو آمد و با روزبه دست داد مهران

 نامهرا. دروزبه ش زیبرانگ نیبسنده کرد و کامال متوجه لبخند تحس یراحت با مهران دست داد، اما مهرانا به سالم کوتاه یلیآرزو خ. چزاند

:دلش گفت يتو

»!کالم بگو با پسرا دست نده هیخب به خواهرتم ! شد فیچه خر ک یآخ«

:شد و خطاب به مهرانا گفت یمیزود با همه صم یلیمهران درست مثل خانواده اش خ. دیشان را کش یزحمت معرف مهرسا

! کیمهران، مهرانا؛ چه ش! چه اسمامون بامزه است -

قدر با او  نیدانست چرا ا یپسر فقط با صالح بود و اصال نم کیبا  کشیگرم و نزد يز خشم و خجالت؛ تنها رابطه نه ا. سرخ شد مهرانا

از حرف  یرانیسخت و دشوار بود و مثل اغلب دختران ا شیبرا هیانگار ارتباط با بق. کرده بود شیپروا یحتما عشق آن طور ب. راحت بود

 میمخصوصا که تصم. ختیرا باز کرد و خجالتش ر خشیزود  یلیحال رفتار مهران خ نیبا ا. شد یممعذب  یوارد کم تازه يزدن با پسرها

! روزبه را دق دهد یداشت توسط او کم

 يآن ها رابطه ا نیداد که مهران جدا فکر کرد ب یمخاطبش قرار م ياو حس تملک دارد و جور يتوانست حس کند روزبه رو یم قشنگ

... نکهیشد تا ا یم عیمهرانا، روزبه مدام ضا يو جداست، اما با رفتار سرد 

:آورد و گفت ریآمد مهرانا را تنها گ شیکه پ یساحل روزبه در فرصت کنار

 ؟یاز دستم ناراحت ؛یکن یم يازم دور یلیخ ؟يشد يجور هیتو امروز  -

! نه -

:ملتمسانه گفت یزد و با لحن یلبخند جذاب روزبه

 ؟یتر باش یمیشه صم یپس م -

!تر؟ یمیصم -

!باطل الیخ یزه. مهران بهش رو بدم يجلو نهیمنظورش ا البد

:و گفت دیترس روزبه

!کال گفتم -

:گفت يبلند يموقع مهران با صدا همان

! میکن يباز نیایآقا ب -
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:توپ آورده بود، گفت نیچون رام و

.ده یحال م یوسط -

:لب گفت ریز روزبه

! میمگه بچه ا -

:زد و خطاب به روزبه گفت یطانیش يدلبخن مهرانا

!میجا شروع کن نیرو از هم تیمیصم نیچطوره تمر -

:مقصودش را بفهمد، رو به مهران گفت دیایتا روزبه ب. دلربا زد یچشمک و

! هستم یمن عاشق وسط -

:گفت یخودمان یلیخ مهران

! منه اریمهرانا  -

!مینفر شیما ش: گفت مهرسا

:گفت مهران

.شن یم میت هیبا هم  نیآرزو خانم، روزبه و رام. نجایا ایتو ب -

. هم وسط رفتند نیروزبه، آرزو و رام. ستادیا گریسو و مهران هم طرف د کیو مهرسا  مهرانا

 ینیمهرانا کامال متوجه سنگ. رفت رونیخورد و ب شیبود که همان اول توپ به پهلو الیفکر و خ يقدر تو نیبود و ا یدنیروزبه د ي افهیق

. چپ زد یعل ينگاهش بود، اما خودش را دربست به کوچه 

کرد،  یآرزو که کامال حال برادرش را درك م. روزبه با انگشت به مهرانا اشاره کرد تا او را اول بزنند ستند،یوسط با دینوبت آن ها رس یوقت

:به آمد گفتبه سمت روز یتوطئه از جانب اوست، وقت نیدانست ا یکرد و چون مهرانا م يهمکار

د؟یزن یا روزبه چرا همش منو م -

حرکاتش  يدانست که همه  ینم. کرد ریقدر نگاهش تکان دهنده بود که مهرانا را غافلگ نیا. به چشمانش زل زد يا دهیبا نگاه رنج روزبه

تاب  یبودن با او ب يبرا يلش بدجوربود و د زیآم کیکند، تحر يلوند ای زدیبر يآن که عشوه ا یروزبه ب يبرا. است یروزبه خواستن يبرا

! بود

:دوباره بدهد، روزبه گفت يزیمهران مجال برنامه ر نکهیقبل از ا ،يپس از اتمام باز بالفاصله

! میبخور یو بستن میبزن يدور هیمن  نیبا ماش میبر -

بود که  یآرزو تنها کس. ند و دخترها هم عقبجلو نشست نیمهران و رام. گرم بود ياستقبال کردند، چون هوا بدجور شنهادیپ نیاز ا همه

باغ نبود و سر حرف را با مهران باز کرده  يسوخت، اما مهرانا اصال تو یم شیدلش برا. مهرانا بود يقرار برادرش به رو یب يمتوجه نگاه ها

نه مهرانا و نه مهران قصد . بود دهیفا یکرد حرف را عوض کند، اما ب یآرزو دو بار سع. کرد یبود و در مورد دانشگاه و رشته اش سوال م

خودش  يبرا. آمد یم رونیبود، اما روزبه دلش داشت از حلقش ب يگرچه جد شانیحرف ها. رها کردن بحث کسالت بارشان را نداشتند

.دیفهم یرا م» حسادت«و  »رتیغ«مثل  یکلمات يدارد، انگار تازه داشت معنا یحس نیبود که چرا چن بیهم عج
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:مهرانا به آرزو گفت. جلو رفتند دیخر يشدند، مهران و روزبه برا ادهیپ یفروش یبستن يجلو نکهیمحض ا به

! رهیمن فقط انبه بگ يبرا یشه به روزبه بگ یم -

:از فرصت استفاده کرد و گفت آرزو

! قربونت خودت بهش بگو -

:و گفت ستادیکنارش ا. تر است باز با روزبه راحت دیاما د دیجلو رفت، اول خواست به مهران بگو مهرانا

 ؟يریمن فقط انبه بگ يشه برا یم -

:شمرد و آهسته زمزمه کرد متیاعتنا به درخواستش فرصت را غن یب روزبه

 ؟یبش يسرد و جد يشه تو هم دوباره همون جور یم -

:نازك کرد وگفت یپشت چشم مهرانا

داره؟  یچه ربط -

:گفت ن؛یخور یم یشما چ دیپرس یخطاب به فروشنده که م يبا خونسرد برود که روزبه دستش را گرفت و خواست

! نیدو تا انبه؛ فقط انبه بذار -

حرکت  نیا نیدانست آرزو و رام یم. شد به عقب برگردد ینم شیرو یو حت دیکش یدست او بود، خجالت م يدستش تو نکهیاز ا مهرانا

:چون روزبه محکم دستش را گرفته بود با تضرع زمزمه کرد د؛یکش یاز آن دو خجالت م شتریاند و ب دهیبرادرشان را د

! خواهر و برادرت يزشته جلو! روزبه دستم -

.بود یبار نگاهش سرد و عصب نینخست ينگاهش کرد و برا روزبه

! همه خبر دارن جز خودت -

. دستش را رها کرد و

:گرفت، گفت یم اش را از دست او یکه بستن یو در حال دیکش ینفس راحت مهرانا

خبر دارن؟  یاز چ -

! من عاشق تو هستم نکهیاز ا -

به محض رفتنش مهران که همچنان در حال انتخاب بود، نگاهش . بهت زده اش از او فاصله گرفت ي افهیباز و ق مهیاعتنا به دهان ن یب و

:کرد و به طعنه گفت

!منم خبر نداشتم -

:با خودش گفت. ها نشست یاز صندل یکی يمهران نداد و همان جا رو ي هیکنابه  یقدر شوکه شد که جواب نیا مهرانا

»گفت اصال؟ یچ! خدا ای! در مورد صالح بگم نیخواستم به ا یخر م من«

:گفت يعاد یلیبروز بدهد، خ يزیآنکه چ یکنارش نشست ب یبه مهرانا زده، اما وقت يحرف جد کیباالخره روزبه  دیفهم آرزو

! ادیمن از مزش بدم م ن؟یخور یوزبه چطور انبه ماه اه تو و ر -

:هدف گفت یچون دو سه بار ب. آرزو تکرارا کند، اما حرفش را خورد يروزبه را برا يخواست جمله  مهرانا
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...روزبه ... داداشت  نیآرزو ا -

:آرزو گفت عاقبت

!دل نازکه ها یلیداداشم خ نیمهرانا ا -

:ضانه گفتسرش را جلو آورد و معتر مهرانا

گه؟  یم یآرزو روزبه چ -

گه؟  یم یچ -

...گه  یم -

:و عمدا گفت دیکش یقیعم آه

. کرد یحتما شوخ -

اصال حواسش نبود . رفت نیبرادرش صحه بگذارد، از مقابلش برخاست و به طرف ماش يحرف ها يبه آرزو مجال دهد تا رو نکهیقبل از ا و

پرخواهش و البته  یشود، اما روزبه با لحن ادهیکرد که پ یعذرخواه عیو سر دیاو را د ند،یاست بنشکه خو نیروزبه پشت فرمان نشسته و هم

:گفت يدستور

!مهرانا نیبش -

هوا بخورد، اما  یداد تا کم نییاش را پا شهیداغ بود؛ ش یحساب نیچرم ماش يها یصندل. نشست نیماش يو کالفه تو نیمعذب، شرمگ مهرانا

:روزبه گفت. شد مانیآور بود که پش خفقان يهوا به قدر

!گرمته؟ -

:بزند، گفت یمهرانا حرف نکهیقبل از ا و

! کنم یرو بده باال االن کولر رو روشن م شهیش -

به  دنیتا رس یو کس ردیرا هم جو بگ هیانداخته بود که سبب شد بق شیابرو نیهم ب یاخم يانتظارش روزبه کال سکوت کرد و گره  برخالف

. نزد یفحر الیو

فکر کرد ! مواجه شود، نه اعتراف به عاشق شدن یدوست شنهادیپ کیکرد ته تهش قرار است با  یداشت و فکر م یاحساس خاص مهرانا

بار او بود که دوست داشته شده بود و به او اعتراف  نیبرعکسش و ا یبا صالح است؛ منته تشیوضع هیآمده درست شب شیکه االن پ یحالت

 نیریش یلیحالت خ نیبه روزبه داشته باشد، اما فکر کرد ا يعالقه ا نکهیبود، نه ا ریجالب و دلپذ شیبرا! اند هعاشقش شد کرده بودند که

آنکه  یاما حاال ب! لیاوقات خودش را خوار و ذل یگاه یچقدر به صالح التماس کرده بود و حت. که خودش و صالح داشت یتر است تا حالت

دفعه و دور از  کی ح،یطور صر نیبه او اظهار عالقه نکرده باشد، اما ا یقبال کس نکهینه ا. گرفته بود راررد توجه قداشته باشد مو يقصد دلبر

!انتظار؛ نه

.صالح رفت و صادقانه به صالح گفت که عاشقش شده است کیکه به بوت يروز ادیخودش افتاد؛  ادی

:همراه شده بود، خطاب به آن دو گفت شدند، مهرسا که با مهران ادهیپ نیاز ماش نکهیمحض ا به

.نییناهار اونجا! گهیما د يخونه  میبر نیایب -
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:نزد، اما آرزو گفت یحرف مهرانا

.میایبعد م میحاال بر -

:پرواتر از قبل گفت یب مهران

! ایپس مهرانا تو ب -

:رو به مهران گفت یو رسم يجد یلیفارغ شده بود، خ نشیکه از قفل کردن ماش روزبه

! میایبا هم م یما همگ دییشما بفرما -

و آن  حشیحس گذرا بود چرا که از مهران و دعوت صر کی نیآمد و البته ا یداشت، خوشش م شیکه روزبه رو یاز حس تملک مهرانا

. پروا خطاب کردنش بدش آمد یطور ب

:گفت الیورود به و نیح آرزو

! شده یرتیفکر کنم روزبه غ -

:فکر کرد. شد یمعذب م شتریهر لحظه ب نزد و یحرف مهرانا

»!رفته همه جا جار زده شیاز عشق و عاشق وونهید نیا«

. لباس به اتاقشان رفتند ضیتعو يبرا نیتا داخل شدند همراه نسر و

:داخل آشپزخانه شد و رو به مادرش گفت روزبه

! گهید دیمامان تو رو خدا امشب به خاله و مهرانا بگ -

:آهسته رو به شوهرش گفت يبا لحن طنزآلود دهیفر. وستندیو آرزو به آن ها پ نیهمراه رام ثمیم

! کنه یم يپدر سوخته چه جلز ولز نیبب -

:با خنده گفت ثمیم

!چکار؟ دردسر داره به خدا يخوا یزن م -

:گفت یبا کالفگ روزبه

! مامان تو رو خدا -

. دلشان ذوق و شوق داشتند و البته ته دندیبه حالت آشفته اش خند نیو رام آرزو

:پچ پچ کنان گفت آرزو

!شده بود یرتیغ يچطور دیدید یو م دیبود دیبا! خانم دهیپسرت از دست رفته فر -

:با خشونت رو به مادرش گفت روزبه

!ها نیش یرسه دوست م یاز راه م یبا هر ک ادیشما هم خوشتون م -

:ختیر يخودش چا يبرا ثمیم

 ؟یگ یرو م یک -

! نایا يدیتمج نیهم -
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:کرد فیسر به سر روزبه بگذارد، با آب و تاب تعر نکهیا يبرا آرزو

انگار قرار اسمشون رو بزنن پشت کارت » !کیمهرانا و مهران، چه ش«گفت  نیروزبه همچ يدید! فکر کنم مهرانا دل پسرشون رو برده -

! یعروس

:شد و با خشونت گفت یعصب روزبه

! اونجا ادیکن ن شیحال يجور هی اد؛ین کن مهرانا يکار هی -

:گفت یزد و به شوخ يپوزخند آرزو

! چیه نجایداره و منم که ا رتیغ ندشیفقط واسه زن آ! داداش ما رو باش -

:خنده اش را قورت داد و گفت روزبه

! ایخب تو هم ن -

! گمشو -

:گفت صالیدوباره با است روزبه

 ؟یکن یمامان پس چکار م -

! گهیهم صبر کن د خب تو -

صبر کنم؟  یواسه چ -

:گفت دهیرو به فر د،یخند یکه م یدر حال ثمیم

!پدر سگ چه هوله -

.دندیخند دهیغش غش با فر و

:گفت ظیبا غ روزبه

!بابا -

. باال اشاره کرد ياش گذاشت و با نگاهش به طبقه  ینیب يهمان طور که از خنده سرخ شده بود، دستش را رو دهیفر

! شنون یزشته م -

 ن؟یکن یپس چکار م -

:مداخله کرد نیرام

! حرف بزنم نایمن با خاله ا نییخوا یم -

:شد و گفت یعصب روزبه

! تو خفه بابا -

! نیا مامان بب -

:گفت ثمیم

... يخواستگار يامشب جا یولش کن نویجان، ا نیولش کن رام -



کاربر انجمن نودهشتیا  87نازنین  – نه من عاشق نیستم                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٧

:زد و ادامه داد قهقه

!بره یعروسش رو م -

:و رو به روزبه گفت! لبش را به دندان گرفت و با نگاهش اشاره کرد که زشته دهیفر

!ترسه یاون اخمت رو هم وا کن؛ دختره م. زنم یشمال؛ من امشب حرف م میتو اومد يباشه مامان جان ما که اصال برا -

!ماند یم زیچ کیاز آشپزخانه خارج شد و فقط  روزبه

:کودکانه گفت یبا شوق آرزو

 م؟یبزن يدور هیتا چالوس  میبر! بپوشم؟ یامشب چ يامان برام -

:غرولند کنان گفت دهیفر

.گهیبپوش د يزیچ هی ستیکه ن یعروس! برو دختر -

:آهسته پچ پچ کرد و

! میر یتهران م يرو تو یاصل يخواستگار -

:همان طور با ذوق زمزمه کرد آرزو

! یآخ جــــون، عروس -

:و آهسته گفت دیگذاشت؛ روزبه او را کنار کش رونیرا از آشپزخانه ب شیکه آرزو پا نیهم. شد یمته دلش قند آب  روزبه

 ؟یکن یبگم واسم م يکار هیآرزو  -

. آمد نییپا دهیاز اتاقشان خارج شد و نزد فر نیموقع نسر همان

:گفت عیسر روزبه

! نم؟یمهرانا رو بب... من  یکن یم يکار هی...  يجور هیگم  یم -

! گهید نشیبب نییپا ادیوا االن م -

:گفت یبا کالفگ روزبه

! نمشیبب يروسر یخوام ب یکه م نهیمنظورم ا! نــــــــه -

:و گفت دیآرزو خند يبعد به چشمان بهت زده  و

...نظرم که  هی! بابا قراره زنم بشه ها -

:گفت يو جد یشوخ انیم یبا لحن آرزو

!کثــــافت -

!آرزو -

:گفت عیسر آرزو

!نقشه دارم هی -

. زد که ناگهان در باز شد یضد آفتاب م نهیبود و مقابل آ دهیپوش یبنفش چرك و خوشرنگ نیبا شلوار ج یقشنگ یتوس کیتون مهرانا
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ا که با و بعد ناگهان رو به مهران! که آنجا را به او و مادرش داده ستیوانمود کرد حواسش ن د،یکش یکه دست روزبه را م یدر حال آرزو

:کرد، گفت یتعجب آن دو را نگاه م

! روزبه میبر د،یبخش! مال شماست نجایرفت ا ادمیلحظه  هی. دیمهرانا جون ببخش يوا -

.گفت و همراه آرزو از اتاق خارج شدند يدیانداخت و ببخش نیینگاه کرد، بعد هم سرش را پا ریقشنگ او را س روزبه

:و گفتکه داخل اتاق روزبه شدند، آرز نیهم

!ها ینینظر بب هیقرار بود فقط  -

:گفت اقیبه اشت ختهیآم یبا تعجب روزبه

مهرانا موهاش کوتاهه؟  -

:طعنه زد آرزو

! ومد؟یخوشتون ن ه،یچ -

 ؟يچطور نگفته بود -

! گهید یتو همه جوره عاشقش! هم داشت؟ يریتاث -

! گما یم يا آرزو جد -

.يناز به اون ومده؟یخوشت ن! حاال هیچ -

!یلیآره خ -

:گفت يبا کنجکاو آرزو

 ؟یچ یلیخ -

!گمشو آرزو -

! گهیاه بگو د -

! خوام حاضر بشم یم رونیبرو ب -

:گفت ظیبا غ آرزو

!يگم منو اغفال کرد یبعدا که زنت شد بهش م -

. رفت رونیو آرزو ب دیخند روزبه

آن دو در  دنیکه از د شیبایو ز ریباز و چشمان متح مهین يده بود، با آن لب هااش را پوشان یشانیابرو و پ يبلند مهرانا که رو يها يچتر

قرار گرفت تا  لتیاسپ يقلبش گذاشت و درست رو به رو يدستش را رو. کرد یتر م وانهیاتاقش متعجب شده بود، همه و همه روزبه را د

. دهد نیوجودش را تسک ياباد کولر گرم

. نشست یبه دلش نم يگاه دختر چیفقط ه! و شاعرانه فیز درون آتش گداخته بود و پر از احساسات لطظاهر سردش به دخترها، ا برخالف

. اش بود یاحساس یآدم زندگ نیو مهم تر نیدلش راه دهد و مهرانا اول میرا به حر ینفسش هر کس يهوا ينبود که برا يآدم شلخته ا
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روزبه را . هم خاص و مجذوب کننده بود شیعطر و بو. او دلچسب بود يکه برا ریمتغ يبود با چشمان اغواگر، رفتار و خلق و خو خوشگل

 یب شیاز پ شتریشد هر لحظه ب یکه در وجودش بود سبب م ییحس تمنا. کرد یقرار م یداد، آشفته و ب یم تیاهم اتییجز يرو یلیکه خ

! شدهاش  وانهیکرد که د یامشب حتما به او اعتراف م. به مهرانا شود دنیقرار رس

. رساند نییپا يزد و خودش را به طبقه  رونیدلش افتاده بود، از اتاق ب يکه تو يو افکار تب آلود یکالفگ از

با مهرانا  یچون حس کرد حرف نیدکتر بروند، ناخواسته خودش را به مهرانا رساند و نسر يسالن جمع شدند تا به خانه  يهمه تو یوقت

. دارد، از آن دو فاصله گرفت

:مقدمه به مهرانا دستو داد یب زبهرو

! بپوش کتیتون نیا يمانتو رو هی -

:را باال برد و با تمسخر گفت شیابرو مهرانا

!د؟یببخش -

:تر از قبل گفت يجد روزبه

! گفتم یچ يدیشن -

:گفت ظیاخم کرد و با غ مهرانا

...که به لباسـ  نیبود ونیاز اون دسته آقا -

:پروا و رك زمزمه کرد یاما ب ،افتیمقصودش را در روزبه

! د؟یمانتو تنتون کن هی دیکن یحاال لطف م! داستیکامال پ رتیبند لباس ز -

:حرفش را زد که مهرانا از شرم گر گرفت و بالفاصله گفت یستیرودربا یبا حرص و ب چنان

! باشه -

هم  یحق با روزبه است و از طرف دیلباسش را برانداز کرد د نهیآ يتو یسو وقت کیدانست چه کند، از  ینم. عقب گرد کرد و باال رفت و

!خواست یرا نم نیفهمند که روزبه از او خواسته مانتو بپوشد و ا یم هیفکر کرد اگر مانتو بپوشد بق

نازکش را  خنک و يتاپ عوض کرد و مانتو کیرا با  کیتون. بود دایقشنگ پ نشیگفت و بند سوت ینبود، روزبه راست م يهرحال چاره ا به

. دیپوش

جلو جلو راه  ندازدیبه روزبه ب یآنکه نگاه یمهرانا ب. بود الیدر و يهم جلو نیبود و البته رام ستادهیهمان جا وسط سالن منتظرش ا روزبه

:غرولند کرد اریاخت یو ب اوردیروزبه طاقت ن. افتاد

! مربوط به درس و دانشگاه رو نگه دار و از خودم بپرس يلطفا سواال -

:شد و رو به او گفت نینگاه کنجکاو رام الیخ یب مهرانا

! نیخوند یا مگه شما تجرب -

:گفت طنتیشلوارش زد و با ش بیج يدستش را تو روزبه

! ادیخوشتون م يمعمار ياز رشته  نینه اما انگار گفته بود -
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:اش استفاده کرد یشگیاز تکه کالم هم يزیخنده اش گرفت و با حالت قهرآم اریاخت یب مهرانا

! ــــشیا -

:و گفت دیکش نیبه سر رام یمهرانا دست. دیاول تعجب کرد و بعد خند روزبه

! گهید میبر ایب -

. خارج شد الیاز و نیرام يهم پا و

ناهار را  يسفره در حال گپ و گفت  الیبساط منقل و جوجه را راه انداخته بودند و خانم ها داخل و لطیح يدکتر، مهران و روزبه تو ثم،یم

 دهیموضوع را فهم نیمهرانا شود و چون مهران ا کیمهران بود تا مبادا او نزد ي هیبه سا هیسا يروزبه مثل عقاب شکار. کردند یحاضر م

. کرد یشدن به مهرانا اجتناب م کیزدبود، از ن

. دندیروزبه خند يبه رفتارها یدو کلرا به مادرش گفت و هر  هیقض نیا یواشکیموضوع شده بود،  نیآرزو که متوجه ا اما

 يبرا یمفصل پس از غذا، همگ ییرایبا ناهار خوشمزه و پذ. چهار بعد از ظهر بود کیآمدند نزد رونیدکتر ب يالیگلزار از و يخانواده  یوقت

مهرانا از خدا خواسته . شد هوشیب بایتقر نیمهرانا که سبک تر از مادرش غذا خورده بود خوابش نبرد، اما نسر. استراحت به اتاقشان رفتند

نشود،  دایاش آن اطراف پ مارگونهیکرد روزبه با آن سماجت ب یخدا خدا م. خودش را به ساحل رساند یمادرش را برداشت و پنهان لیموبا

. نبود اریاما خب شانس با مهرانا 

برگشت و چون روزبه را  الیحوصله به و یمهرانا کسل و ب. داد یهم آنتن نم لشینبود و به کاشان رفته بود و از آن سو موبا کشیبوت صالح

قدر در حال  نیا. با او حرف بزند دیآ یدانست اگر معطل کند روزبه بدش نم یم. با سرعت برق خودش را به اتاقشان رساند دیسالن د يتو

. او را فراموش کرد يبود که پاك حرف ها شخود يو هوا

خواست حتما با  یدلش م د،یرس یکسل تر از ظهر به نظر م. شد داریآرزو ب يبش برده بود که با صدامهرانا تازه خوا. غروب بود کینزد

:زد و با طعنه گفت يماسک خونسرد. را نداشت یابیخانم اط يالیماندن در و يحوصله  گریصالح حرف بزند و چون نتوانسته بود د

 ؟یزن یتو آرزو چرا در م ایب -

:ادامه دادکه آرزو داخل شد  نیهم و

!تو يتو که ظهر خوب اومد -

. دیو طعنه اش نشد و غش غش خند یحوصلگ یمتوجه ب آرزو

 ؟یخواب یپاشو مهرانا چقدر م -

:و گفت دیمثل بچه ها چشمانش را مال مهرانا

 نه؟ییمامانم پا. نه بابا تازه خوابم برده بود -

!میدار ژهیو يبرنامه  هیپاشو که ! آره پاشو -

! ژه؟یو يمه برنا -

! میبخور تزایپ میبر میخوا یرستوران؛ م میآره قراره بر -

:به آرزو انداخت و گفت ینگاه ریبا چشمان گرد و متح مهرانا
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! کجا بذارم گهیرو د تزایپ! دلمه يظهر رو يهنوز جوجه ! نه تو رو خدا يوا -

:دیخند آرزو

! گهیپاشو د. ينخورد شتریکم ب هیتو که ظهر  -

:و گفت دیدراز کش شیدوباره سر جا نامهرا

.ادیو نم رهیبگو مهرانا س هیبرو به بق. امیآرزو جون من نم -

:هول شد و گفت آرزو

و ضد  گهیپاشو د. رستوران میر یبعد م میزن یدور م میر یاول م! رستوران میر یحاال که نم نیشه؛ بعدشم هم یتو که نم یب! وونهیپاشو د -

!گهیپاشو د. ساعت هشت شده یو حاضر بش یکن شیفصل آرا هیتازه تا ! ناپاشو مهرا! حال نزن

:لب گفت ریز و

»!ییعروس ناز نازو چه«

:مهرانا با حرص و خشم با خودش گفت. رفت رونیو آرزو با خنده از اتاق ب دینشن مهرانا

انگار دو  میبخور تزایگه پ یم نیخورده، همچمثل خرس غذا ! خنده یم یدختر خل الک! خسته شدم گهید م،یشه برگرد یم یخدا ک يا«

»!روزه غذا نخورده

 نیشد، اما ا یتنگ م شانیبروند؛ جا نیماش کیبا  یهمگ نکهیا. داد یجالب شنهادیپ ثمیجمع شدند، م الیدر و يهمه حاضر و آماده جلو یوقت

از  یکیرا به  یابتدا همگ ثمیم. در آمد یخمودگ مهرانا هم از آن حالت کسالت و یحت. بخندند و خوش بگذرانند یمسئله سبب شد کل

راست  کیبعد هم ! يریحص يگرفته تا سوغات و سبدها یکردند؛ از لباس خانگ دیخر یک و بزرگ برد و خانم ها کلیش يفروشگاه ها

رستوران  يبایز طیو محدر حال پخش بود  یمحسن چاووش يبایز ياز ترانه ها یکی. کنار ساحل بایفست فود دنج و ز کی. رفتند رستوران

.کرد یم زتریتر و دل انگ ییایرا رو

دنیداره نازِ چشماتو کش یکه چه لذت آخ

دنیراه دشوار واسه هرگز نرس هی رفتن

کم  ییپر شده بود و بحث مهم آن ها به جا بایلب ساحل تقر يزهایچون م د،یرا داخل رستوران برگز یخلوت يجا دهیفر يبا اشاره  ثمیم

. داشت ازیمد و سر و صدا نرفت و آ

که  یو عطر و ادکلن یمشک نیکوتاه و شلوار ج نیآست دیسف راهنیبا آن پ. دلش نبود يو روزبه دل تو دندیخند یم زیر زیر نیو رام آرزو

. شده بود یخواستن یکرده بود، حساب یخال کلشیه يرو

. هپروت خودش سرش به منو گرم بود ي، اما مهرانا تودستش آمده بود ییزهایچ کی دهیفر فیظر يها هیاز گوشه کنا نینسر

:در مورد آب و هوا، مسکن و جوانان باالخره گفت ینیمقدمه چ یبا مخلفاتش سفارش داد و پس از کم تزایهمه پ يبرا ثمیم

... دیشناس یروزبه ما رو که م نیخواهر بنده؛ ا يخانم شما هم جا نیراستش نسر -
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!که بلــــه دیو خندان آرزو فهم طونیصدا در آمد و از نگاه شمهرانا به  يخطر برا زنگ

:ثمیم

پسر خوب . از واحداش مال خودشه یکی میتموم کرد یکه تازگ یداره و از ساختمون نیماش هی! کنه یشرکت کار م يخودم تو شیروزبه پ -

!دینیب یکه م نهیاده و خالصه که ظاهر و باطن  یعملکردش نشون م نویگم، ا یمن نم نویا ه؛یقیو ال

:و ادامه داد دیخند

روزبه  يهم نرفتم، اما دارم رسما مهرانا جان رو برا يخواستگار یکس يخودمم حرف نزدم و اصال برا يراستش من تو خواستگار -

! کنم یم يخواستگار

:گفت نیسخن را در دست گرفت و رو به نسر يرشته  دهیفر

. و نه بلدم بد باشم مینه اهل مادر شوهر باز ،یشناس یمنو م يخودت خلق و خو. میهم پنهون ندار از يزیو چ میشناس یمنو تو که همو م -

 يبرا. باشه، دختر مردمم کنار پسرم راحت باشه شیو آسا یراحت يخواد همون طور که دخترم تو یچون هم پسر دارم و هم دختر؛ دلم م

خرده ولخرجه که مطمئنم اگه ازدواج کنه اون اخالقشم با کمک همسرش  هی نهیاونم ا کوچولو داره و رادیا هیروزبه فقط  گمصادقانه ب نیهم

. بگم یدونم چ ینم گهید! ذاره یکنار م

داشتند از او ...  نجایا... ادب باشند که حاال  یقدر ب نیشد آن ها ا یباورش نم. انداخت نییناخواسته اخم کرد و سرش را پا مهرانا

:ا خودش گفتب. کردند یم يخواستگار

»...کنن و مجبورمون کنن  رمونیبود که نمک گ نیشمال واسه ا نییایگفتن ب یه پس«

!خورد کهیمادرش  يزد که از صدا یبا خودش حرف م داشت

...آقا، مودب، خوش اخالق و بدون تعارف من از خدامه ! بهتر از روزبه جان یک! بگم واال یچ -

:حرفش گفت حیتصح يسرخ شود و برا نیکرد که سبب شد نسر نثار مادرش ينگاه غضب آلود مهرانا

! خب هر چه دختر و پسر خودشون بخوان یول -

:گفت عیسر دهیفر

 میماه و ن کیتا  میما فکر کرد نیهم يبرا. بده یتونه نظر قطع یدو بار رفت و آمد که نم یکیپسر که از خدا خواسته؛ دختر گلمم با  -

شه  یمهرماه که م لیاوا يتا همو بشناسن، بعد برا انینظر ما بزرگ ترا برن و ب ریز ییجورا هینامزد که نه، ... ن دو تا نامزد باش نیا گهید

! بله برون يخونه تون برا میایشعبان ما رسما ب مهین

به  يناگهان فکر د،یبگو دانست چه یهم نم یمخالف است و از طرف هیقض نیبود صد در صد با ا دهیکه از فرم نگاه کردن مهرانا فهم نینسر

:و گفت دیذهنش رس

البته . نامزد بشن دیشه مهرانا و روزبه جان حداقل تا ع یپس اگه م! تر باشه یمدت طوالن هی يمدت نامزد نیا میراستش ما رسم دار -

!اگر هم نه که نه. رونو بله ب دیکن یم یرسم يخواستگار دیع يو اون وقت اگه خواستن برا انینامزد که نه، به قول شما برن و ب

:با تعلل گفت دهیفر

...  ادیقدر ز نیآخه ا -
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:بالفاصله گفت ثمیم

 رونیفقط هر وقت روزبه جان خواست با مهرانا جون بره ب. میدار یرو هم بر م يتوش نباشه اسم نامزد یحرف نکهیا يبرا! حق با شماست -

 یخانم نه خان نیبهتره و به قول نسر يطور نیا! بزرگ ترا و بدون دخالتشونبدون حضور . میکن یمادرش با شما هماهنگ م ایقبلش من 

! رفته یاومده و نه خان

:گفت ثمیکالم م حیدر تصح دهیفر

! گل کرده شیگن مادر شوهر باز یو م ارنیواسم حرف در م عیاگه اعتراض کنم سر گهیچه کنم د -

. ندازدیراه ب يزیآبرور دیترس یبود و م دایاش پ افهیخورد و از ق یون مهرانا را مدانست خون، خ یکرد؛ چرا که م یرمق یب يخنده  نینسر

مادرش بعد  يمهرانا اول رو رینگاه متح. برخاست زیدر آورد و از پشت م یمخمل سبز رنگ يرا برداشت و از داخلش جعبه  فشیک دهیفر

توانست بغض  ینم یحت. اما نتوانست و زبانش بند آمده بود» نه« دیخواست حرف بزند و بگو یم. دیچرخ زیتک تک افراد دور م يرو

:با خودش گفت لحظه کی. را قورت بدهد شیگلو

»!و صبر کن به وقتش ریاما االن آروم بگ! شه ینم یچیباش دختر، ه آروم«

 يتبسم پدرانه  ن،یآرزو و رام اقیتو پراش زیر يو در برابر چشمان مشتاق روزبه، نگاه نگران مادرش، خنده ها ستادیمقابل مهرانا ا دهیفر

پر مهر خطاب به مهرانا  يالماس درشت و براق را در آورد و با لبخند نینگ کیو ساده با  دیسف يجعبه را گشود و از داخلش انگشتر ثمیم

:گفت

! ؟يد یعروسک قشنگم، دستت رو به من م -

:حرف دل روزبه را زد و گفت ثمیم. دیرس یبه نظر مو مبهوت  جیبه مادرش انداخت که بدتر از خودش گ ینگاه مهرانا

!خود روزبه دست مهرانا کنه یذاشت یم -

:گفت دهیفر

! حاال نامحرمن -

:دلش گفت يتو روزبه

».بره یخوابم نم رمیلب از مهرانا نگ هیمن امشب تا ! نامحرم؟«

!ختیر يقلبش هر و

***

اتاق  يدر بسته  ينگاهش اول رو. خوابش برده بود يجد يجد. کاناپه برخاست يو از رو ختیر يزنگ تلفن دل روزبه هر يصدا از

. را برداشت یفرستاد و عاقبت گوش رونیب يفوت بلند. خواب ثابت شد و بعد برخاست و به سمت تلفن رفت

.الو، سالم مامان -

:و مهربان گفت میمال یبا لحن نینسر
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 ن؟یسالم پسرم، روزبه جان خوب -

! خواب بودم دیبخشممنون، ب -

:دیطاقت پرس یب نینسر

شد؟  یمامان مهرانا چ -

! کنه؛ خوبه یاتاق استراحت م يتو -

:زده شد و گفت جانیه نینسر

! حافظه ش برگشته؟ یعنیخوبه،  -

. دیکه خوبه و نگرانش نباش نهیمنظورم ا! نه نه... آ  -

:و باالخره گفت دیکش یقیآه عم نینسر

 ؟یکن یخدا چکار م يبا اون بنده  نمیفقط خواستم بب! موقع زنگ زدم یب دیببخش زمیعز -

!خدا؟ يبنده  -

! منظورمه يکالنتر! همون آقا -

:بلند شد و گفت شیمثل برق از جا روزبه

!پسره...  ارویاون ! اوهوم -

:گفت نینسر

!رهیتقص یخدا ب يمامان جان اون بنده ! ارم؟یمن برم درش ب يخوا یم -

.رم ممنون یخودم م یعنیخواد،  ینم! نه -

... يخوا یم -

.اما حرفش را خورد» مهرانا شیپ امیب يخوا یم« دیخواست بگو یم

! مامان ینش زیوقت با پسره گالو هیخب پس مراقب باش  -

:گفت يبه سرد روزبه

! راحت التونینه، خ -

در آپارتمان  يبه خودش انداخت و راه افتاد؛ اما جلو ینگاه نهیآ يتو. کردرا برداشت و به تن  راهنشیمبل پ ياز رو. تلفن را قطع کرد و

 يحوصله دو تا تخم مرغ تو یشود نشد و ب الشیخ یهر چه خواست ب. نخورده يزیکه مهرانا از صبح تا حاال چ دیشیمکث کرد و اند یکم

ولو شود  نیزم يبود رو کینزد. سرش آوار شد يخانه رو! دشکست و همراه نان و دوغ به طرف اتاق رفت؛ اما مهرانا نبو نپر روغ يتابه 

آن  کی. کوباند و به سمت تراس رفت زیم يرا رو ینیدوانده بود، س شهیکه در وجودش ر یخشم يکه متوجه در باز تراس شد و با همه 

شد، پس مهرانا  یداشت منفجر م گرید. بود ستادهیتراس آن ها ا يپنجره شان به تماشا يجلو یبا رکاب يچشمش به رو به رو افتاد؛ پسر

!آنجا بود

:روزبه خطاب به پسر گفت. از تراس کز کرده بود يگذاشته بود، گوشه ا شیزانو يکه سرش را رو یدر حال مهرانا
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 ؟یکن یرو نگاه م یچ! کهیمرت يهـــــو -

دستش را گرفت و با خشونت  عیروزبه سر ستد،یه باشد ک زیخ میمهرانا از ترس ن. شد بیکه کم سن و سال بود پرده را انداخت و غ پسر

:و خشونت داد زد ریتا دهان باز کرد حرف بزند، روزبه با تحق. پرتش کرد وسط اتاق

!آشغالِ کثافت -

:به صورتش زد یمحکم یلیس

نقش  دیمن با يدست داد چون تو، عقلت رو از! واسه مخ زدن؟ يکرد یم دایپ دیجد يسوژه  هی یداشت ای ؟یخودت رو بکش یخواست یم -

تراس؟  يتو يخورد یم یچه گه! کنم؟ يمترسک سر خرمنت رو باز

:گفت دیلرز یکه م ییو با صدا یبدهد، به آرام دنیبار يانکه به چشمان اشک آلودش اجازه  یگونه اش گذاشت و ب يدستش را رو مهرانا

!حالم بد شد مجبور شدم برم اونجا -

:گفت يشتریب ریبا تحق يوض دلسوزشده بود، ع عیکه ضا روزبه

!خرده صبر کن هیاما ! رفت میبه زندگ يکال گه زد -

:کرد، گفت یهم م هیمظلومانه گر گریرفت و به مهرانا که دستانش را سپر صورتش کرده بود و حاال د جلو

! مالم، آشغال یرو هم به تنم م یهمه چ یپ. کشمت یکنم و امشب م یم یرو که صبح بهت دادم رو عمل یخرده صبر کن، قول هی -

***

افتاد  یاو و زنش م ياتفاق برا نیا نیکرد اگر ع ینگران مهرانا بود و فکر م شتریبترسد، ب نکهینه ا. دیروزبه جدا تنش لرز دنیاز د صالح

! بود يسوسول باز نهایا ؛يکالنتر ای سیپل. دیبر یصد در صد سر زنش را گوش تا گوش م

. کرد و سکوت کرد يبرافروخته منتظرش بودو صالح سالم آهسته ا یدرهم و صورت ییابا اخم ه روزبه

:گفت ینیعاقبت روزبه بدون مقدمه چ. ستندیبهم نگر رهیخ رهیخ هیو چند ثان دییرا بهم سا شیاز خشم دندان ها روزبه

زنم و کت بسته  یرو م دشیباشه ق يزیقسم اگه چ به وهللا ؟يدار یبگو تو با زن من چه صنم ینیجناب، آقا، داداش، راست و حس نیبب -

باشه به خدا قسم سه  نتونیب يزیآب از سرم گذشته، اگه چ گهیخودم مهمم و د! از چه قراره هیدم؛ فقط راستش رو بهم بگو قض یم لتیتحو

!کنم یطالقش م

:با خودش گفت صالح

»!رتیغ یب یلیخ ایبچه است  یلیخ ایبابا طرف ! گم هست؟ یم امیباشه من م يزیکه چ رمیمنو گرفته؟ گ ایاست  وونهید پسره«

:و قاطع گفت يجد یصالح با لحن اما

دخترشون  یسال قبل وقت هی م؛یبود هیبا هم همسا یلیسال قبل ما و خانم سه کی! ناموس یو نه ب رتمیغ یآقا من نه عالفم، نه ب دینیبب -

 الشیخ یناراحت شدم، دخترشون ناراحت شد، اما اونا رفتن و منم ب. ردم کردن که يمجرد بود من خاطرخواهش شدم و رفتم خواستگار

! و بس نیهم. شدم
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 ن؟ینبود قیدوست و رف یلیدختر خانم سه... تو با زنـ  یعنی -

:تر از قبل گفت يجد صالح

!کردم و ردم کردن يده، خواستگارخالف شرع نبو! یفهم یکردم، م يخواستگار! آقا، برادر، داداش، نه خودت رو عذاب بده نه منو -

:دیو محکم پرس يآرام تر شده بود، اما مثل صالح جد روزبه

چرا ردت کردن؟  -

:که وسط اتاق بود نشست و گفت يزیپشت م صالح

!گه؟یرو به زور گرفتم؛ خب د پلممیمن د! خورن و شما هم سوادت کمه یگفتن خانواده هامون به هم نم یلیخانم سه -

:دانست چه بپرسد؛ صالح ادامه داد ینم. رفت نییو طول اتاق را باال و پا دیدستش را به صورتش کش یفه و عصبکال روزبه

و  دنشیفکر کرده بود دزد کیاومد در بوت یامروز وقت... خانم شما هم مثل خواهر بنده . وصلت نبود نیبه ا یمادر منم راض یآقا حت نیبب -

 ادیاگه موندم تا مادرش ب. بود فهیاز سر وظ مارستانیسال گذشته و منم اگه رسوندمش ب کیدونست  ینم یحت! هیبه چ یاصال خبر نداشت چ

!گم یم یچ یبفهم یتون یم. ما به هم محال بود دنیمجرد هم بودن رس شونیاگه ا یبدم؛ واال حت حیبود که در مورد حالش توض نیبه خاطرا

قدرها هم اهل دعوا و خشونت  نیآخر روزبه ا. ابهت صالح او را هم گرفته بود ییراجو کیگوش کرد؛  شیدر سکوت به حرف ها روزبه

. دانست چرا ته دلش هنوز قانع نشده بود یداد و فقط نم یبحث را کش م نیا دیپس نبا! حرف حساب هم که جواب نداشت. نبود

به سرش  يخارج شد فکر يهمان موقع که از کالنتر. دضمانت و شرط و شروط مکتوب آزاد شو دیداد تا صالح با ق تیاوصاف رضا نیا با

 کیداد؛ به خاطر  یخوش به او نشان نم يآخر چرا آن موقع ها مهرانا رو. شد یبداند و از گذشته باخبر م شتریب دیفکر کرد با. زد

و مهرانا همان مثال  نینسر! رد؟یتوانست اطالعات بگ یم یاز چه کس. حرف ها بود نیتر از ا دهیچیپ هیقض نیا هن!  ؟یمعمول يخواستگار

؟یپس چه کس. معروف روباه و شاهدش بودند

بود  هیقض نیا يفکر روزبه رو يهمه . گرفت و رفت یتاکس. فکر بود که متوجه صالح شد يطور تو نیهم يکالنتر يرو به رو نیماش يتو

از  يفکر» !نیذارم بهم بخند ینه، نم«! نه؟ ایارتباط بوده اند  گذشت، مهرانا و صالح با هم در یکه از ازدواجشان م یمدت کم نیدر ا ایکه آ

. را روشن کرد و راه افتاد نیماش یبا خوشحال وسرش گذشت 

نسبت به . شدنش هم از دردش کم نکرد ریباشد؛ اما س یسردردش به خاطر گرسنگ دیرا خورد و فکر کرد شا شیمرویتا آخر ن مهرانا

 دیشا. شناخت که بخواهد از دستش دل آزرده شود یکرد و اصال او را نم یتن و بدنش درد م نکهیت جز انداش یاحساس چیروزبه ه يکارها

 شیچند ماه قبل، پ نیهم. دیگنج یماند، اما در باورش هم نم یطور خونسر نم نیدارد ا یمهربان و قلب رئوف دلدانست روزبه چه  یاگر م

»!رمیم یمن م یروزبه تو اگه نباش«شد و با صراحت اعتراف کرد  رهیچشمانش خ يکه تو روزبه شده بود ي فتهیش ياز ازدواجشان به قدر

. همان شوهرش برگشته ایکه روزبه  دیباز و بسته شدن در خانه مهرانا فهم يداد که از سر و صدا یحدودا پنج بعد از ظهر را نشان م ساعت

قفل،  يتو دیبا چرخش کل. اتاق خواب کز کرد يو ناخواسته گوشه  دنیرزشروع کرد به ل فشیکه ظهر کرده بود، بدن نح يدیاز ترس تهد

:آمرانه گفت یلیرا به چهره اش زد و خ يتاب شد، اما ماسک خونسرد یب دنشیروزبه با د. افتاد هیو به گر اوردین قتطا گریمهرانا د

!خواد باهات صحبت کنه یم ندت،ینفر اومده بب هیمهرانا  -
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با روپوش، مقنعه و  یدختر جوان. مبل ولو شد و به در چشم دوخت يرو يمهرانا با ترس و کنجکاو. ندیکاناپه بنش يرو با چشم اشاره کرد و

. در ظاهر شد يحالت نداشت، در آستانه  نیاو را در ا دنیکه انگار باور د يا دهیلبخند ماس

:سکوت را شکست و گفت روزبه

؟یشناس یرو م شونیمهرانا ا -

:تکان داد، و آهسته زمزمه کرد ینف ياو و دختر جوان رد و بدل کرد و سرش را به معنا نیب ینگاه مهرانا

!شناسم ینه نم -

:گفت و ادامه داد یاوهوم روزبه

ست؟ین ادتیروانشناست، . هستن يریخانم شمش شونیا -

. همزمان به دختر جوان تعارف کرد تا داخل شود و

:زده گفت رتیح مهرانا

م؟روانشناس -

:گفت ياولش با تته پته و بعد مسلط و جد زیبه دختر انداخت و او ن ینگاه روزبه

 یکه کم یو با لحن. نجایبار استثنا اومدم ا نیاما خب ا... مطبم ... تو  ن،یجلسه با من مشاوره داشت کی يهفته ا. هستم يریبله من شمش -

:دیشده بود، پرس یخودمان

حالت خوبه؟ -

:دهد، گفت یکه به معلمش جواب م يدمثل شاگر مهرانا

! بله خانم -

که در اصل  يریکرد و رو به خانم شمش یخشک يروزبه سرفه . دیچشمان دختر جوان درخش ياشک تو یبه وضوح حس کرد کم و

:خواهرش آرزو بود، گفت

!رونیرم ب یپس با اجازتون من م -

:گفت يبه محض رفتن روزبه آرزو با لحن گرم تر. کشد، براندازش کرد ینشان مخط و  شیدانست دارد برا یکه روزبه م يا افهیبا ق آرزو

شده؟  یصورتت چ -

:آرزو آهسته تر ادامه داد. شد ریمتح یکم مهرانا

کار روزبه است؟  -

!دیگو یاسمش رو م یمیمتوجه شد که چقدر صم مهرانا

 شیرو يزیدر آورد و چ يزد کاغذ یو همان طور که حرف م ینیترسش گذاشت و شروع کرد به مقدمه چ يسکوت مهرانا را پا آرزو

:دینوشت و پرس

شروع شده؟ یرابطتون از ک یبه من بگ قایخوام دق یدر مورد صالح، شوهرت به من گفته؛ حاال م -

:دیبا تعلل پرس و
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دوست پسرته؟ -

:کاغذ نوشته بود يرو. گذاشت شیرو شیشد و تا خواست دهان باز کند، آرزو کاغذ را پ یعصب مهرانا

»!نیبا هم داشت ياصرار کردم تو نگو چه رابطه ا یچ هر«

آرزو خودش را جمع و  د،یشن یآن دو را م يمکالمه  یاز آنجا که روزبه در اتاق بغل. با چشمان گرد از تعجب به کاغذ و آرزو زل زد مهرانا

:گفت يزیجور کرد و با حالت وسوسه آم

! من روانشناست هستم زمیزبگو ع ؟يصالح رو دوست دار -

:شد و گفت يجد مهرانا

...ما ... دوستش داشتم  -

دلش حق را به برادرش داد؛ اما  يکرد، تو فیرا تعر هیدانشگاهش و قض يکه روزبه آمد جلو یاز وقت. خراب کند دیزد؛ آرزو ترس یم جیگ

. به روزبه نداشت یدر گذشته ها بوده و اصال ربط هیقض نیبوده، ا يزیسر و صورت مهرانا دلش سوخت و فکر کرد اگر هم چ دنیبا د

کردند او و مهرانا نامزدند و با هم  یآن چند ماه که همه فکر م يتو نکهیدانست، ا یرا نم زیچ کیاما  ست،ین انتیخ لمطمئن بود مهرانا اه

مهرانا و  يکه رابطه  اوردیخواست سر در ب یو دلش م بود که روزبه را به شک انداخته بود نیا! روند را به همه دروغ گفته اند؟ یم رونیب

!شدهشروع  یاز ک قایصالح دق

 یبا خودش م. حاضر نبود به برادرش کمک کند یطیشرا چیآورد و تحت ه یمهرانا دل آرزو را به درد م ي دهیمعصوم و رنگ پر حالت

:گفت

»!نداره یمهراناست که اونم به روزبه ربط يبوده مال گذشته  يزیهم چ اگر«

:مهرانا گفت عاقبت

!گذشته دارمونید نیماه از آخر کیو فقط ! میکردم تو سال هشتاد و چهار هست یفکر م دمیمن تا امروز صبح که رفتم صالح رو د -

:اش گفت یقلب يبرخالف خواسته  آرزو

بود؟  یک دارتونید نیآخر -

:انداخت و گفت نییسرش را پا مهرانا

 يهنوز تو. ستین ادمیاز اونجا به بعدش رو ! شد یدونم چ یخواد با من ازدواج کنه، اما نم یکرد که دوستم داره و م صالح به من اعتراف -

! پسره شوهرم باشه نیکنم ا یشوکم و باور نم

:شگفت زده گفت آرزو

 ست؟ین ادتیاز روزبه  یچیتو ه یعنی -

!نه -

:آزرد ادامه داد یرا م شیکه گلو یبا بغض و

مسخرم کرد که  یحت! چته؟ دیبار هم از من نپرس هیزد و  یساعت تموم داشت منو م کی! شدم یروان يپسره  نیاحمق چطور زن امن  -

!من حافظم رو از دست دادم دیاصال نفهم! رونیچرا با اون لباسا رفتم ب
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:گفت یشده بود، عمدا و با بدجنس یاز دست روزبه عصبان یکه حساب آرزو

! قدرتمندن یلیخوان بگن خ یم يجور نیو ا فنیکه دست بزن دارن ضع ییمهرانا جان، مردا هیچ یدون یم -

:خنده اش گرفته بود و با خودش گفت یاتاق بغل يتو روزبه

»!اون؟ ایخواهر منه  ستیمعلوم ن یعوض«

:حال آرزو افزود نیا با

!؟يفکر کرده تو با اون رابطه دار دیبه اونم حق بده، شا -

دارم؟ رابطه  -

... دیشا گه،یآره د -

.گذشت پرس و جو کند یکه از ازدواجشان م یماه کی نیآمد روزبه از او خواسته فقط در مورد هم ادشیکرد و  سکوت

؟يدیصالح رو د یبار ک نیتو آخر نمیبب -

:فکر کرد مهرانا

»!بازجو؟ ایروانشناسه  نیا«

! ماه قبل زدهیس... دونم؛ اون گفت  ینم -

ش؟یبود دهیها اصال ند یتازگ یعنی -

نه ... باشمش، اما  دهید دیشا! ادینم ادمیخوردم، اصال  نیاتفاق صبح که زم نیرو در رابطه با قبل از ا یآخه من فقط هر موضوع! دونم ینم -

! میدیماهه که همو ند زدهیصالح گفت س

!ن؟یفقط قرار مدار ازدواج گذاشته بود -

:و گفت با تعمق نگاهش کرد مهرانا

د؟یشما جدا روانشناس هست -

:گفت یزد و با ژست خاص يلبخند آرزو

!خرده جوونم، اما آره هیدونم  یم -

:دلش گفت يتو و

»!ام یترم اول روانشناس تازه«

:با تمسخر گفت مهرانا

دستتون با  دیباره بگ هی! نیمجرم جلوه بد منو دیکن یم یسع ن؟یدار ن،یهم به روانم ندار يکار! دیکن یم ییمنو بازجو نیاما شما علنا دار -

! گهیکاسه است د هی يگه شوهرمه تو یاون پسره که م

دیفقط توانست بر خودش مسلط شود و بگو. شد یاز روزبه عصبان شتریسرخ شد و از خودش که نه، ب آرزو

!میگذشته ات به حال برس يخواست با کنکاش تو یدلم م زمیعز دیببخش -

:و آهسته در گوشش نجوا کرد دیصورت مهرانا را بوس یبرخاست، با مهربان. که گفته بود خنده اش گرفت يجمله اخودش هم از  و
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!خواد یم یخونه تکون هیفکر کنم شوهرت  ،يتو حق دار -

:گفت د،یمهرانا که او را در حال رفتن د. ندیمهرانا بنش يچهره  يبه سرش اشاره کرد و سبب شد تا لبخند رو و

!خانم؟ دیخشبب -

! جانم -

:آهسته گفت مهرانا

!کنه یدرد م یلیسرم خ د؟یریقرص مسکن بگ هیشه از اون آقا  یم -

:گفت یبا مهربان آرزو

! دلم زیبله عز -

با محبت بغل کرد و صورتش را  د؛یکش یطور به آغوشش م نیهم هم شهیداشتنش را داشت و هم يآرزو شهیکه هم ياو را مثل خواهر و

و  کیج يهمه  شهیهمان آرزو، خواهر شوهر مهربانش است که هم نیدانست ا یحق داشت چه م. مهرانا شد ياما متوجه سرد ،دیبوس

!آوردند یرا در م شیها و محبت کردن ها يعاشق باز يپشت سر روزبه ادا یگفتند و کل یپوکشان را به هم م

:به خاطرش آمد و گفت يزیدر را باز کرد که ناگهان چ آرزو

!مورد اصال شک نکن هی نیهم دوستت داره؛ تو ا یلیجدا شوهرته و دست برقضا خ ،یپسر روان نیمهرانا جان ا یراست -

. از اتاق خارج شد و در را بست و

:مقدمه و با تمسخر گفت یو ب دیایروزبه اشاره کرد تا به سالن ب بالفاصله

!برو همون بازجو بشو! ؟یو با مردم حرف بزن یاس بشروانشن يخوا یم يطور نیسرت ا ریتو خ! آرزو يدییچا -

:هم مثل خودش گفت آرزو

!یروان ماریب دمیبکسور؟ شا ای یمهندس یتو چ -

:حوصله و تلخ گفت یب روزبه

! ها ینزن یحرف نایبه مامان ا يهوو! فهیضع یگم ک یحاال بعدا بهت م! برو بابا -

:ملتمسانه گفت یو با لحن اوردیدر آسانسور دلش تاب ن يجلو

که پسره  يدینکن، شن يدر مورد اون پسره هم خودخور! شناسه یرو نم یکس چیاون ه. نکن گناه داره تشیروزبه تو رو خدا اذ -

...خواستن، حاال  یرو م گهیخواستگارش بوده و همد

:حوصله به در آسانسور اشاره کرد و گفت یب روزبه

! شه یبرو االن بسته م -

:خانه شد و با تمسخر گفتداخل  عیسر و

»!شناسه جز خواستگار سابقش یکس رو نم چیه آره،«

چنان در را . آورد و به سمت اتاق رفت رونیب یقرص نتیاز داخل کاب. بزند ادیخواست برود و سر مهرانا فر یاز خشم و بغض دلش م دوباره

. کنده شد شیباز کرد که مهرانا طفلک سه متر از جا
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!ریبگ -

 چیه یکرد؛ اما او ب رشیغافلگ یروزبه حساب ي دهینگاه رنج. به دستش نگاه کرد؛ جلو رفت و قرص را از کف دست روزبه برداشت مهرانا

. سوخته بود» !شدم یروان يپسره  نیمنه احمق چطور زن ا«مهرانا گفته بود  نکهیاز ا یته دلش حساب. رفت رونیاز اتاق در ب یحرف

***

مــــاه قبل پنج

از حد  شیب تیدانست فعال یکس نم چیه. آمد یحوصله از شرکت به خانه م یباز هم روزبه خسته و ب! ریسرد و دلگ یماه بود؛ شب يد لیااو

 نیبود که ا نیبدتر از همه ا! از دل پردرد و عشق نافرجامش خبر نداشت چکسیه! ستیبا مهرانا ن ينامزد ياش برا زهیروزبه به خاطر انگ

 ادشیاز  يلحظه ا. خواست یوجودش را م يخواست همه  یاو را م. تاب تر کرده بود یتر و ب دهیاز مهرانا، دلش را شور يخبر یب يدور

 یاو را م. کرده ریقلبش را تسخ يکه همه  يطور افته؛یچطور، و چگونه در دلش راه  ،یمهرانا از ک دیفهم یاصال نم. رفت ینم رونیب

نبود؛ او  نیریش شیداد، برا یخواست و رو نشان م یو م دید یاو را م يهر دختر نکهیا! خواستش یداد و نمبه او ن یتیخواست اما مهرانا اهم

.خواست یفقط مهرانا را م

طور خودخواهانه او را  نیکاش ا! چطور ابله و خودخواه بوده دیمعجزه بود که خبردار شد مهرانا تصادف کرده؛ آن وقت بود که فهم دنبال

 يو بدتر راننده ا. بود نیوجدانش ناراحت و غمگ شیتصادف شده و پ نیو افسوس باعث ا نیکرد آن همه آه و نفر یکر مخواست و ف ینم

. بود هوشیو سه روز ب ستیرساندند، ب مارستانیبه ب ریبود، فرار کرده و چون او را د هکه به مهرانا زد

. شود یم الشیخ یدارد و ب یاس کرد که اگه مهرانا خوب شود چشم از او برمبود با خدا عهد کرد، قسم خورد و التم هوشیکه او ب یمدت یط

!اش چارهیرحم کند؛ به مادر ب شیو آرزوها یبه آن همه قشنگ ش،یاز خدا خواست که به جوان

:ماه بود که خبر دار شد مهرانا به هوش آمده، همان وقت به خودش گفت يو ششم د ستیب

»!ارمیاسمش رو نم گهید«

!رخ داد يعشق را ببوسد و کنار بگذارد که معجزه ا نیخواست ا یود، اما مب سخت

:را فراموش کرد و با خودش گفت شیقول و قرارها يهمه . مهرانا حافظه اش را از دست داده دیشن یکرد، اما وقت ینم باور

».ش حق دارم کنارش باشمپس من به عنوان نامزد! است تهیفرمال ينامزد نیخبر نداره ا یاز منو مهرانا کس ریغ«

خوشحال بود و  هیاز بق شتریب. شد مارستانیدو روز بعد از به هوش آمدن مهرانا از کما، ساعت دو بعد از ظهر به اتفاق خانواده اش عازم ب و

:با خودش فکر کرد

».ندیخواهد او را بب ینم گرید نکهیگذاشته و ا ينبود که چه قول و قرار ادشیبهتر مهرانا اصال  چه«

نه تنها خوشحال  نیمالقات مهرانا آمده بودند، اما برخالف انتظار آنان، نسر يبرا نیاز اقوام نسر گریراهرو عالوه بر آنان هشت نفر د يتو

! هیگر ریزد ز یپق د،یرا د دهیاز اتاق مهرانا خارج شد و دوستش فر ینبود، بلکه وقت

:زده و نگران گفت رتیح دهیفر
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مهرانا حالش خوبه؟ شده؟  یچ نینسر -

:دیبود، نال دایکه از چشمان و صورت خسته اش پ یبا درد و رنج نینسر

آخه تو بگو من چکار کنم؟ ! شدم چارهیب! شناسه یکس رو نم چیچکار کنم، ه دهیفر -

:کنارش نشست و آهسته تشر زد دهیفر

االن برات چکار  یتوقع داشت ،یطوالن یهوشیتصادف و اون باون ! شده یفکر کردم چ وونه،ید دمیترس! خجالت بکش ن،یبلند شو نسر -

! نمیپاشو بب ؟یکن یم يچرا ناشکر! کنه؟

:جلو آمد و مداخله کرد نینسر ياز زن برادرها یکی

!جان نینسر یصبر کن دیگرده و با یحافظش برم. میگ یرو بهش م نیبه خدا ما هم هم -

:دیپرس ثمیم

گفتن؟ یدکترا چ -

:خودش مسلط شد و گفت به یکم نینسر

! کشه یحالت چقدر طول م نیکه ا ستیگه معلوم ن یم -

:قرار داده بود، گفت ریکه با کالمش همه را تحت تاث یدر حال یشگیبا همان لحن شوخ هم ثمیم

شه؟  یشما م هیاون اتاقه ک يکه تو یخانم اون نیحاال نسر -

:با تشر گفت دهیفر

! ه؟یاالن وقت شوخ ثمیوا م -

:گفت ثمیم

 ادمونیما و شما که  ست،ین ادشیحاال اون شما رو ! خانمه نیباشه دختر نسر یتیخوام بگم مهرانا جان تو هر وضع یمن م ه؟یچ یشوخ -

!نرفته

:دیبه روزبه انداخت و پرس ینگاه و

!نرفته؟ ادتیتو که مهرانا رو  -

 نیکنجکاو و تحس ره،یکه در دست داشت، نگاه خ یو دسته گل با طراوت کیو پ کیقشنگ، ظاهر ش يبا آن صورت خوشگل، قد و باال روزبه

:که از پدرش به ارث برده بود، گفت یطنتیخودش جلب کرد و با ش يهمه را به سو زیبرانگ

!بودم یک ارمیب ادشیرم مالقاتش تا به  یپس با اجازه من م -

 شیپ ي قهیچند دق نیانگار نه انگار هم. کرد یم ریهم در عرش س نینسر عالوه بر روزبه،. زدند ییحدس ها کیموضوع را گرفتند و  همه

. کرد، اما حاال ورق برگشته بود یمرگش را م يو تار بود و آرزو رهیچشمانش ت شیپ ایدن

:دیروزبه پرس یو وقت ستیمهرانا با نگاه خجالت زده و محزونش او را نگر. پس از مالقات خوشحال تر بود رزوبه

 م؟یمن ک -

:تمام پاسخ داد يمهرانا از جواب دادن عاجز ماند، با رند و
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 ؟يعشقت رو فراموش کرد يزود نیبه هم! گهیدمت گرم د -

! معجزه رخ داده يجد يجد دیحرف، نگاه مهرانا رنگ شرم گرفت و روزبه فهم نیا از

. زود مرخص شد یلینداشت و خ يگرید یمشکل مهم که خدا رو شکر فقط در رفته بود و در آتل بود، شیبه جز حافظه اش و پا مهرانا

:هم به او گفت یواشکیاو گوسفند گرفت و  يروزبه خودش برا

!کنم یمشهد و برات قربون میهم نذر کردم بر یکی -

ثابت  يو روزبه پا دهیفر. کرد یم ییرایآمدند، پذ یم ادتشیگرفت و دست به کمر از او و مهمانانش که هر روز به ع یهم مرخص نینسر

گرچه . کند یاز آمدن روزبه ذوق م یلیمهرانا خ دید یکرد؛ مخصوصا که م یم رونیب نیرا از تن نسر یمهمان ها بودند و حضورشان خستگ

.داد، اما از برق چشمانش معلوم بود ینشان نم

!تر روزبه بوداز همه مهم  شیرا بشناسد و برا انیو آشنا لیکرد فام یکه گذشت، مهرانا کم کم سع یماه کی یط

 یاصال وقت. نشست یبه دلش م شتریفرق داشت و محبت کردنش ب هیجنس نگاهش با بق. بود يگریو حضورش در خانه شان طور د روزبه

. آمد یدر م یگرفت و از سردرگم یآمد، مهرانا جان م یم

و هر بار که مادرش با لحن مهربان و پر از ! نه ایداشتند  يابه هم عالقه  ایآ. بود چطور با او آشنا شده دهیروزبه که نه، اما از مادرش پرس از

:گفت یغرور م

!دوستت داره یلیدونم، اما روزبه خ یتو رو نم -

. ختیر یم يهر دلش

 یم شیکه برا ییگل ها ياز همه  شیآورد عطر و بو یکه م يشاخه گل رز. عشق درونش بود يایزد، اما نگاهش گو یکم حرف م روزبه

.نده تر و پر رنگ تر بودآوردند، ز

هستند و  يسرد و جد یرا دوست دارند و حلقه رد و بدل کردند، کم گریکه عاشقانه همد يدو نامزد يکرد آن دو برا یمهرانا حس م فقط

. دید یاز جانب روزبه م شتریرا ب تیجد نیا

!ر به سرش بگذارد و برودس یکم ند،یاو را بب دیایداشت ب فهیقانون نانوشته، روزبه فقط وظ کی یط انگار

 چیمادرش که متاسفانه ه یحرف بزند؛ حت یبا کس دیکش یاما خجالت م. کرد یم شتریمهرانا را ب اقیرفتارش عطش عشق و اشت نیا و

!از او نداشت يخاطره ا

نبوده،  یخجالت ادیدانسته ز یچطور بوده و فقط م نیریدانست قبال رابطه اش با مادرش و سا ینم نکهیبخش ماجرا بود؛ ا نیتلخ تر نیا و

:گفت یبرو برگرد به او م یآمد ب یم ادتشیکه به ع یمدت هر کس نیا یچون ط

!يو کم حرف شد یچقدر خجالت -

!تر بوده یمینبوده و صم یپس البد با او اصال خجالت! از روزبه ریگفتند غ همه

اجازه  نیروزبه زنگ زد و از نسر یصبح وقت. را باز کند شیود آتل پاگذشت و قرار ب یماه از به هوش آمدن مهرانا م کی قایروز دق آن

!خاله نذاره اون رو ببرم ای ادیدلش نبود و فکر کرد مبادا مهرانا ن يدل تو د،یایگرفت تا به دنبال مهرانا ب
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از آن دو  یهم دست کم نیت، نسرخود داش يدل مهرانا باز کرده و البته مهرانا که جا يتو ییکرد چه جا یداشت؛ اصال فکرش را نم ترس

.نداشت؛ انگار خودش عاشق شده بود

ماه سر کارش برود، از روزبه خواست مهرانا را پس از دکتر به  کیو چون قصد داشت آن شب باالخره پس از  رفتیپذ لیبا کمال م نینسر

تا مهرانا  ردیاجازه بگ نیشب داشت، از نسر فتیشکه او هم  دهیپدرش قرار شد فر یروزبه و همدست يمادرش ببرد که طبق نقشه  يخانه 

. کند يبرود و شب را هم در خانه شان سپر شانشام به منزل يبرا

 نیضمنا هر چه نباشد آن دو نامزد بودند و ا. ندارد ینگران يهم هست و جا ثمیخوشحال شد و فکر کرد م شنهادیپ نیا دنیاز شن نینسر

فقط خودش . رفت و آمد کند شیتر از پ يو جد شتریشوهرش ب يزود با خانواده  ای رید دیه مهرانا باباالخر. دعوت دور از انتظارش نبود

! مهرانا و روزبه نداشت میاز تصم يخبر هیهم مثل بق نیدعوت صورت نگرفته بود؛ چون نسر نیتصادف ا نیتا قبل از ا رادانست چ یهم نم

 یدر مورد دعوت از مهرانا به خانه شان حرف دهیسر کارش نرفته بود و به طبع هنوز فر نیکه روزبه به دنبال مهرانا رفت، هنوز نسر يعصر

. نزده بود

بهتر و  مارستانیمهرانا را به ب نیموقع تصادف، نسر یلیبنابر دال. رفت مارستانیخودش به ب نیمهرانا را به روزبه سپرد و با ماش ن،ینسر

. شد یبرده م مارستانیباز کردن آتل مهرانا به همان ب يراب دیکرده بود و حاال هم با يبستر يمجهزتر

دونم تو نامزدم  یمن حافظه ام رو از دست ندادم و م دیو بگو دیایهر لحظه مهرانا به حرف ب دیترس یم. دستپاچه تر از مهرانا بود روزبه

. ساعت که گذشت باالخره آرامشش را به دست آورد میاما ن! یستین

که  ییروزبه مثل پسرها. اش مچاله شده بود یصندل يروزبه، تو يمعنا یحوصله از رفتار سرد و سکوت ب یهم پکر و بآن سو مهرانا  از

!گذراند، هول و دستپاچه بود یقرار م يبار با دختر نینخست يبرا

ضبط رو روشن کنم؟  -

.دیکش یسکوتشان شکسته شده بود، نفس راحت نکهیباالخره از ا مهرانا

 !روشن کن -

:دیطاقت شو پرس یچراغ قرمز توقف کردن، مهرانا ب پشت

 م؟یبود یمیمنو تو قبال چقدر با هم صم -

:فکر پاسخ داد یهم ب روزبه

!ادیز یلیخ ،یلیخ -

:به روزبه انداخت و گفت یقینگاه عم مهرانا

! قدر دروغ نگو نیا تیمیعالم صم يپس تو -

. ندک سیمانده بود روزبه از ترس خودش را خ کم

!چراغ سبز شد -

:مهرانا ناخواسته بغض کرد و ادامه داد. خواست ترس و اضطرابش را بپوشاند، نگاهش کرد یکه م يبا لبخند روزبه

! ياریخوب رو در م ينامزدا يچرا ادا -
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!کند که با حرف مهرانا شوکه شد فیتعر شیرا برا ازیتا پ ریخواست س یکامال خودش را باخته بود و م روزبه

!يخوونم منو دوست ندار یمن از نگاهت م -

:گفت دیبا ترد روزبه

من تو رو دوست ندارم؟ -

:ادامه داد مهرانا

درسته؟ م؛یمن و نامزد کرد يخواستگار يکنم به اجبار پدر و مادرت اومد یحس م -

:گفت تیو با قاطع دیکش ینفس راحت روزبه

!ستیطور ن نیاصال ا -

:فتگ یتاب و عصب یب مهرانا

تونم  یگرفتم، اما عقلم سرجاشه و م یروزبه من فراموش...  ادیو از من خوشت نم یکن یاز من فرار م... تو از ... تو ! طوره نیچرا اتفاقا هم -

چرا؟... مامانم، مامانت، خواهرت، خودت ! گن یو جالبه همه هم دارن بهم دروغ م یکن یم يتو از من دور! حالت نگاهت رو بشناسم

:گفت يشتریبا تعجب ب بهرزو

فهمم مهرانا؟ یمن منظورت رو نم -

:با حرص گفت مهرانا

نجاست؟یا یاز منو تو کس ریاالن غ -

!نه، خب -

! دم فراموشت کنم یقول م. دم ناراحت نشم یپس راستش رو بهم بگو، قول م -

:گفت يا دهیبا حالت رنج روزبه

 ؟یشه واضح حرف بزن یمهرانا م -

!يازدواج زور هی نه،یهم قتیحق! گهید نهیخب هم. ياما حاال توش موند ،يو به اجبار خانوادت با من نامزد کرد يدوست ندارتو منو  -

:خواست جوابش را بدهد که مهرانا گفت روزبه

!اونجا پله نداره، راحت ترم. اون در يجلو... برو جلو  -

:فکر کرد روزبه

»!میدیاالن چه زود رس! ها کهیتراف یکل يبر يتهران بخوا يهر جا شهیهم حاال«

 ن،یبا شلوار ج يجذب سورمه ا يآن روز مهرانا پالتو. ندیبنش شیگرفت و کمک کرد تا مهرانا رو يلچریرفت و و مارستانیداخل ب روزبه

 نیا يتو. ع کرده بودکرد، جم یاش رها م یشانیپ يکه رو شهیرا برخالف هم شیبود و موها دهیپوش دیسف یسه گوش بافتن يبوت و روسر

هم که  شیرنگ بود؛ عطر و بو یو صورت حیمل ششیآرا. دیرس یتر به نظر م دهیکش بایداد و آن چشمان ز یم ننشا شتریحالت سنش ب

!است نه عاشقش وانهید! اش است وانهیکه د دیکامال او را به تکاپو انداخته بود تا اعتراف کند و بگو شیکرد و حرف ها یم وانهیروزبه را د

:آمد روزبه با هول و هراس گفت رونیدکتر که ب. بود و دکتر و پرستار داخل اتاق بودند ستادهیاتاق به انتظار ا رونیب روزبه
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دکتر؟ يشد آقا یچ -

:گفت رتیو با ح دیخند دکتر

بره براش ده جلسه  نیاش از بپ یاون حالت خشک نکهیا يترسه و برا یپاش م يرو ستادنیکم از ا هیشد؟ پاش رو باز کردم،  یچ یچ -

! قدر نترسه نیکن راه بره و ا قشیتشو ینوشتم؛ ول یوتراپیزیف

:گفت یکرد، مدام به او م یرا جمع و جور م لیتخت نشسته بود و پرستار که وسا يمهرانا رو. تشکر کرد و داخل اتاق شد روزبه

!اشوترس نداره که، پ. یدکتر راه رفت يتوکه جلو! پاشو دختر جان -

:گفت يمهرانا به روزبه افتاد و با حالت بچگانه ا نگاه

!ترسم یم -

. ستادیکنارش ا روزبه

!ترس نداره من هوات رو دارم -

است دستش  شیدانست روزبه از خدا یبهش برخورد و نم ییجورا کی. بود ستادهیاما او فقط کنارش ا رد،یتوقع داشت دستش را بگ مهرانا

بود چه  نیطور در شش و بش ا نیهم! که بخواهد دستش را لمس کند نینشده، چه برسد به ا کیقدر به او نزد نیحال ااما تا به  ردیرا بگ

 يخواست رو یکه م یقرمز طرح اسکاچش، چنگ انداخت و در حال یطوس وریروزبه گذاشت و به پل ي نهیس يرا رو دستشکند، که مهرانا 

:گفت ستد،یبا شیپا

!بذارم نیرسم پام رو زمت یم! ترسم یم يوا -

پسر، به  يمثل لبو يلحن پرخواهش دختر و چهره . نشست شیلب ها يهم رو يکرد و ناخواسته خنده ا ینگاهشان م یچشم ریز پرستار

:گوش مهرانا گفت ریبرد و ز نییحواسش به پرستار بود، سرش را پا یچشم ریروزبه که ز. تابلو بود یلینظرش خ

!رنذا نیخب پات رو زم -

. با تعجب نگاهش کرد مهرانا

پس چکار کنم؟ -

:و با همان حالت پچ پچ گونه گفت دیچرخ یمهرانا م يچشمان و لب ها نیروزبه ب نگاه

! من يتخم چشما يبذار رو -

زبه مجال حرکت برداشت، اما رو دیتپ یوار م وانهیقلب روزبه که د ياز حدشان شده بود، دستش را از رو شیب یکیتازه متوجه نزد مهرانا

.مهرانا گذاشت يرا هم دور بازو یکیدستش را دور کمرش حلقه کرد و  کی. به او را نداد

حالت اعتراض کند  نیمهرانا از ا نکهیقبل از ا. روزبه عمدا او را در آغوش گرفته دیرس یاز شرم و خجالت گر گرفته بود و به نظر م مهرانا

:گفت یبا لحن شوخ اورد،یب شیبه رو يزیچ ای

!ن؟یماش يتو یگفت یم یخب، چ -

:آب دهانش را قورت داد یکیهمه نزد نیاز ا يبا شرمسار مهرانا

منظورته؟ یچ -
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گفته من به زور باهات نامزد کردم؟ یک -

. حواسش به آن دو نبود یکرد، کس یاطراف را نگاه یرچشمیو ز دیخند مهرانا

!يفعال که به زور بغلم کرد -

مهرانا  يدور بازو یکیآن  یو دستش را از دور کمرش برداشت، ول دیروزبه خند. دست روزبه در آورد يرا از حلقه  کرد خودش یسع و

.ماند

 ؟یراحت -

.آره -

؟یترس ینم گهید -

!»نه« یعنیسرش را تکان داد،  مهرانا

کنه؟ یپاهات درد نم -

:گفت مهرانا

!نیتا دم ماش امیم واشی واشیمن خودم  تو برو يخوا یم. ياینه، اگه سختته آروم راه ب -

. دست خودش برعکس مهرانا داغ بود. مهرانا قفل کرد فیبرد و دور انگشتان سرد و ظر نییدستش را کم کم پا روزبه

:گفت يبا لحن عاشقانه ا روزبه

! شه کرد یهم م گهیکار د هی -

 ؟یچ -

!من دورت بگردم ا،یتو آروم آروم راه ب -

با نگاه کردن به چشمانش به بدنش  يندیچند جمله قلبش را لرزانده، اما حس خوشا نیدانست با هم یروزبه نم. کرد نگاهش مهرانا

اگر مهرانا حافظه اش ! دیترس یبرزخ در آورده، اما ته دلش م کیدانست که مهرانا را از  یاست، م یمهرانا راض دیفهم یم. شد یم ریسراز

! کرد؟ مسلما نه یم تیبودنش شکا ياز او به خاطر جد ای! کرد؟ یطور عاشقانه نگاهش م نیآورد باز هم ا یرا به دست م

:افکار در آمد و با خودش گفت نیاز ا عیسر یکرد، ول یداد؛ اصال نگاهش نم یاصال به او محل نم مهرانا

»!اشقمهع یحاالش هم کل نیگرچه هم! که نتونه ازم دل بکنه يجور هیکنم وابستم بشه؛  یم يکار هی«

.ته دلش غنج زد شهیاند نیاز ا و

:گفت يزیو روزبه با لحن محبت آم دیمهرانا لرز. سرد و خشک مواجه شدند ياز هوا يآمدند، با جبه ا رونیکه ب مارستانیب از

م؟یگرم بخور زیچ هیشاپ  یکاف میخب خانم خوشگلم، بر -

:سرش را تکان داد و گفت مهرانا

!میبر -

:شدند، مهرانا فکرکرد نیدو سوار ماش هر

»!شد؟ یچ کهوی! قدر سرد و خشک بود، نه به حاال نیبه اون موقع که ا نه«
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:که راه افتادند، گفت نیاش غلبه کند و هم يبر کنجکاو نتوانست

!کرد؛ چرا؟ رییرفتارت صد و هشتاد درجه تغ -

دنده گذاشت و دست خودش  يدست مهرانا را رو یت و ترسخجال چیبدون ه د،ید یخودش را کامال سوار اسب مرادش م گریکه د روزبه

:آن قرار داد و گفت يرا رو

راستش رو بگم؟  -

. کرد ینشسته بود و قلبش تاالپ تلوپ م شیمثل چوب سرجا مهرانا

! اوهوم -

به طرز . مهرانا باشد دنیکشحرف ها بود که بخواهد نگران خجالت  نیقرارتر از ا یب یلیمعذب شده، اما خ دیفهم یم. نگاهش کرد روزبه

. دانست یخودش را محق م یبیعج

! ينبود يطور نیراستش تو قبال ا -

:دیترس مهرانا

!بودم...  يچه طور -

:گفت يجد یلیگفت ناراحت بود، اما خ یکه م یدر دل از دروغ روزبه

کنم  یکه فکر م يجور هی ،یکن یها نگاهم م بهیثل غرم! يشد يجور هی يتصادف کرد یاما از وقت ،يگرم تر از حاال بود یلیتو قبال خ -

!يخوا یاصال منو نم دیشا

:و فکرکرد دیخجالت کش شتریب مهرانا

»!م؟یبا هم بود نایاز ا شتریب ای م،یگرفت یکه دست هم رو م يقدر نیا! که گرم تر بودم یچ یعنی«

:دیمهرانا پرس. فکرش هم گر گرفت از

! داشتم ییچه اخالقا ومد؟یبدم م یو از چ ومدیخوشم م یچبودم؟ از  يکال قبال چطور -

خواست؟ یبدجنس شده اما کور از خدا چه م یلیدانست خ یشکست، م یبا دمش گردو م روزبه

!يگرم بود یلیخب تو قبال خ -

:مهرانا انداخت و افزود يبه لب ها يزیوسوسه آم نگاه

 يهر کار! يکرد یقهر م يدید یروز منو نم هیتونم گرمت کنم و اگه  یه فقط من مش یسردم م یوقت یگفت یم ،یعاشقم یگفت یبه من م -

...و  یمنو دوست داشت یلیو خ يکرد یبا من هماهنگ م يبر یخواست یهر جا م ،یبکن یخواست یم

:گفت یبا لحن لوس و پرخواهش تعمدا

!مهرانا؟ يهنوزم منو دوست دار -

:دی، فقط توانست بگوشد یکه مثل شمع چکه چکه آب م مهرانا

!اوهوم -

:و ادامه داد امدیبسته بود، اما کوتاه ن یها خال یرستانیو مثل پسر دب دیخند یزد م یکه م ییدلش خودش به حرف ها يتو روزبه
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!میواسه بچمون هم اسم گذاشت یمهرانا منو تو حت -

:گفت ریبا چشمان گرد و متح مهرانا

!بچمون؟ -

منم بهت قول ... و منم  يدوست دار شتریدختر ب یاما تو گفت! ماین میو اگر هم پسر شد بذار لوفرین میر بود بذارآره قرار شد اگه دخت -

!دختر خوشگل واست درست کنم هیدادم 

روزبه جا خورد و از دست خودش . دیکش رونیدست روزبه ب ریاش را حفظ کند و دستش را از ز يدار شتنینتوانست خو گرید مهرانا

:ساده و بچگانه اعتراف کرد. شد یحرص

! بستم یرو خال يآخر نیخب ا -

:اش او را هم به خنده انداخت؛ اما گفت دهیترس ي افهیروزبه و ق يجذبه گرفته بود، اما لحن ساده  مهرانا

! گرمم کن ایبگم ب... محاله من بهت بگم . کنم یحرفاتم باور نم هیپس من بق! ییپر رو یــــــلیخ -

:گفت ياما لبش را به دندان گرفت و با حالت لجوجانه ا دیخند روزبه

! بسته بود، من گرمش کردم خیدستات  مارستانیب يکه تو یاون موقع! دروغ نگفتم رمینخ -

 .دیخند یروزبه م يدلش به حرف ها و رفتارها يگرچه ظاهرا قهر کرده بود، اما تو. شد رهیخ ابانیرا برگرداند و به خ شیرو مهرانا

!کرده بود يرو ادهیبود؛ ز مانیپش یحساب روزبه

شاپ؟ یکاف يایحاال نم -

!امیچرا م -

.گرفت و بحث را عوض کرد يجان دوباره ا روزبه

... ای... و  یچه رنگ ای ،یدوست داشت ییچه غذا ادیم ادتیرفته؟ مثال  ادتیاز  یتو کال همه چ -

:با خنده گفت مهرانا

! ادمهیرو  نایمعلومه که ا! من خنگ شدم؟ يتو فکرکرد! وا روزبه -

:گفت روزبه

 ؟یاز همه دوست داشت شتریرو ب يا یچه بستن یگ یپس اگه راست م -

. داند یکه روزبه از او م ستیزیپا افتاده تنها چ شیپ يمسئله  نیدانست ا یاما نم ؛يفکر کرد چه سوال مسخره ا مهرانا

:گفت مهرانا

!دوست دارم؟ یبگو من چ یشناس یو منو خوب م یکن یدوست دارم، تو که ادعا م يا یچه بستندونم  یمن خودم خوب م -

:شاپ توقف کرد و گفت یباال انداخت و مقابل کاف ییانگار که خبر از راز خلقت گرفته، ابرو روزبه

! اونم انبه ،يا وهیم یبستن -

:روزبه گفت. نازك کرد یپشت چشم مهرانا

! نشو ادهیصبر کن پ -
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:مهرانا گفت. شود ادهیباز کرد و کمکش کرد تا پ شیدر را برا. شد و به سمتش آمد ادهیپ عیسر روزبه

!شکنه یپام راه برم م يکنم رو یترسم روزبه، همش فکر م یم -

:گفت یزد، ذوق مرگ شده بود و با مهربان یاسمش را صدا م مانهیطور صم نیاو ا نکهیاز ا روزبه

!زمیبشه عز تیزیذارم چ یو نم شتمیخودم پ -

:شد و طعنه زد طونیدوباره ش مهرانا

کردم؟  یمن نبودم که قبال تو رو گرم م یروزبه تو مطمئن -

:و گفت دیخند روزبه

!میشد یکنه؛ به هرحال گرم م ینم یفرق -

:نگاهش کرد و گفت ریبا چشمان گرد و متح مهرانا

! ییپر رو یلیروزبه تو خ -

!هاتم يادیخرده ز هی زم،یزع ستمیپر رو ن -

!ــــشیا -

. داشت یخودش عالم ينداشت، اما برا یگرچه سر و ته شانیحرف ها! شد و مهرانا کنجکاوتر یهر لحظه شکفته تر م روزبه

:که نشستند، روزبه گفت نیهم

!مهرانا جان رمیبگ یچ -

! خوام یم یمن بستن -

! شه که یسردت م -

حرف ها بود، برخاست  نیاز ا زتریروزبه ت. زد يلبخند شیبزند، اما سکوت کرد و جا یدهانش را باز کرد حرف شد و طونیمهرانا ش چشمان

:گوشش گفت ریسفارش بدهد و آهسته ز یبستن شیبرود برا

! کنم یگرمت م ست،یسردتم شد مهم ن -

:بود، ناخواسته اخم کرد و گفت دهیخجالت کش یکه حساب مهرانا

!مال گذشته هاستهم بود،  یهر چ -

 ادهیحرف زدن ز يبه سمت مهرانا نرفت و فکر کرد جدا تو رد،یتا سفارششان را بگ. جمله چه بود و قلبش گرفت نیا يمعنا دینفهم روزبه

:فکر کرد. ترساند یمهرانا را م دیکرده؛ نبا يرو

هم چرت و پرت بارش  یو کل ینشده دستش رو گرفت یچیداد، حاال تو ه یاومد و محلت نم یلبخند زدنم زورش م هی يبه اندازه  مهرانا«

»!خدا چکار کنم يا! ؟یاگه بره به خاله بگه چ! باهات حرف زد گهیاگه د. يجنبه ا یکه چقدر ب يوا! يکرد

:فکر کرد و دوباره در دلش زمزمه کرد یکم

 شیدست پ ،یبترس دینبا! گذشته يامون توچه برسه به حرف ستین ادشیتو رو هم  یحت. ستین ادشی یچیه نیا! ییچقدر ترسو پسر«

»!ریبگ
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:به مهرانا گفت یکرد و به محض تمام شدن بستن یظیاخم غل نیهم يبرا

! رم؟یبگو برات بگ يخوا یاگه بازم م -

:فک کرد ظشیاخم غل دنیبا د مهرانا

»؟یزن یچرا م حاال«

:گفت یبا ناراحت و

!خوام ینه نم -

! میپس پاشو بر -

را  نیضبط ماش یهر دو سکوت کرده بودند؛ روزبه حت نیماش يتو. برد نشیمعطل کند، دستش را گرفت و او را به سمت ماش آن که یب و

آن  يآمد مهرانا شب در خانه  ادشیزد و  یچشمانش برق نینسر يشماره  دنیزنگ خورد و از د لشیهمان موقع موبا. کرد یروشن نم

!هاست

!الو، سالم خاله -

شد خاله؟ یچ. زنگ زدم رید دیبخش یه جان، مسالم روزب -

:تشکر کرد و با من من گفت نیدکتر را تکرار کرد و نسر يحرف ها روزبه

...خب ... خوام زحمت بدم اما  یآرزو، نم شیخونتون پ يروزبه جان مادرت اصرار داره مهرانا رو ببر -

:دلش پنهان کرد و مودبانه گفت يذوقش را تو روزبه

! برمش خونه یچشم م -

:گفت نینسر

! به مهرانا يد یرو م یگوش زمیعز -

 ست؟ین يچشم خاله، امر -

! جبران کنم... انشاا ،يتوب زحمت افتاد یکل. نه پسرم، بابت امروز شرمنده -

:را به مهرانا داد و با خودش گفت یو تعارفات گوش یپس از خداحافظ روزبه

»!خاله جون یجبران کن میعروس«

:را به دستش داد یمهرانا بعد از صحبت با مادرش گوش. اخم کرد یمنته د؛یدلش هرهر خند يتو و

!دییبفرما -

حالت و حرکاتش به مهرانا فهماند از دستش . داشبورت پرتش کرد يرو بایرا گرفت و تقر ینگاهش نکرد، همان طور اخم آلود گوش روزبه

:اطر سکوت را شکست و گفتخ نیبه هم! چه يبرا امدین ادشیناراحت است، اما 

 ؟یاز دست من ناراحت... تو  -

:پرده و رك گفت یب روزبه

!یــــلیخ -
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:دیبا تعجب پرس مهرانا

آخه چرا؟ -

:توقف کرد و با خشونت گفت ابانیهوا کنار خ یآورد و ب ادیچند ماهه را با هم به  نیا یاسترس و فشار عصب يانگار همه  روزبه

! نه ای یدونم االن هست یو نم يگم؛ من عاشقتم، تو عاشقم بود یبار اول و آخره که بهت م ياما برا ،یگرفت یفراموش گوش کن مهرانا تو -

. یستیپاش با دیو حاال هم با يمن جواب مثبت داد يپنج ماه قبل به خواستگار! من... مال  ،يدیفهم! یبدون از االن تا ابد تو مال من نویاما ا

!یمن... مال ... تو  ،ياریهوش ای يدار یموشندارم، فرا يکار من

دستش قرار  يدنده و دست خودش را هم محکم رو يکرد، گرفت و گذاشت رو یم يباز شیروسر ي شهیدست مهرانا را که داشت با ر و

!داد

.بکشد رونیبکرد دستش را  ینشان دهد سع يخود نکهیا يو برافروخته اش زل زد و برا یرخ عصبان میزده به ن رتیح مهرانا

:به صورتش انداخت و گفت يا انهینگاه موذ روزبه

!داغم یلیگفتم که خ! تو رو مال خودم کنم گهیجوره د هیمهرانا نذار  -

که حاال  ییاما مهرانا. ردیگ یکند و حالش را م یحرف ها بدتر لج م نیبا ا یقبل يدانست مهرانا یشناخت، رفته بود و م یکه م ییمهرانا آن

 نیخوددارتر از ا دیاز او ندارد، اما روزبه با یداد حالش دست کم یدستانش نشان م ینشسته بود، مثل گل انار سرخ شده بود و داغکنارش 

. کرد یرفتار م احرف ه

روزبه بود،  يهاکه البته به خاطر التماس  ثمیم ياما اصرارها د،یایآن هم نامحرم به خانه شان ب یفعل طینبود مهرانا در شرا یراض ادیز دهیفر

روزبه را داشته  يسفارش کرده بود هوا ثمیبه م یو حساب دیجوش یو سرکه م ریگرچه سرکار بود، اما دلش مثل س. دعوت شد نیسبب ا

داده  دهیکه به فر یداشت برخالف قول الیکرد و خ یروزبه را درك م شتریب ثمیدارد؛ اما خب م يدانستند او چه آتش تند یم دوهر . باشد

هم نگران  یکرد و کم رتیح امدین رونیروزبه بعد از رساندن مهرانا به داخل اتاقش رفت و ب دید یبه روزبه پر و بال بدهد، اما وقت یابحس

!شد

مهرانا  الیخ یروزبه ب. بود يهم در حال آشپز ثمیزدند و م یسالن نشسته بودند و حرف م يهشت بود؛ مهرانا و آرزو تو بایتقر ساعت

:بود؛ فکرکرد وترشیامپک يسرش تو

»!مامانه ي ژهیکه جاسوس و نیرام! خونه؟ يلشگر آدم تو هیتونم بکنم با  یمثال چکار م حاال«

:داد که يطور دلدار نیخودش را ا. حرف بود یکه توانسته بود آن حرف ها را به مهرانا بزند، خودش کل نیهم

بذار و  گرتیدندون سر ج یکم! محضر و عقد ،يخواستگار میکنم بر یم یو راضر نایمامان ا گهید يدو هفته  یکیکن پسر جون تا  صبر«

»!ده، اون وقت تو بدو آهو بدو یهم بهت جواب رد م شیخبر یعالم ب نیهم يکه مهرانا تو اریدر ن يتابلو باز

:را برداشت یگوش. کرد رتیپدرش ح يشماره  دنیزنگ خورد و از د لشیافکار بود که موبا نیهم در

! ؟ییالو، بابا کجا -

با مهرانا؟  يقهر! اتاقت يتو يدیکه چپ یکن یم یپس چه غلط! سرت يخاك تو -

:و گفت دیخند روزبه
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خب چکار کنم؟! هینه بابا قهر چ -

:گفت طنتیبا ش ثمیم

 ؟يرو کرد اتیطونیش رونینکنه ب -

:دیغش غش خند روزبه

!نه بابا -

رو فرستادم اتاقش  نیگم، رام یم یچ نیبب! با آرزو در مورد لباس مباس حرف بزنه؟ ادیرانا بکه مه يپس چته؟ اون همه التماس کرد -

.درس بخونه، االنم رفتم چکش کردم

:خنده و آهسته افزود با

!گهید ایسنگر خودمونه؛ پاشو ب يآرزو هم که تو. شه یحاال حاالها پا نم شیباز يپا نهیکه بش یدون یباکس؛ م کسیا يپدر سگ نشسته پا -

:و گفت دیخند روزبه

! کنه با خودش یفکر م یچ! دنبالش امینه بابا، من نم -

:کرد و گفت یپوف ثمیم

!کمکت کنم نجاهایقرار نبود تا ا گهیپدر سوخته د -

:دیشیاش انداخت و اند یبه گوش ینگاه دانهیروزبه ناام. را قطع کرد لشیموبا و

»!کردم یناز نم کاش«

:عد با صدا در آمدن در اتاقش تعجب کرد و با خودش گفتب ي قهیسه دق دو

»!نجایبابا فرستادش ا يجد یعنی«

:بلند گفت ییصدا با

!تو ایب -

. جم نخورد شیو معذب بود، اما روزبه از جا نیشرمگ یآمده بود حساب ثمیکه به درخواست م مهرانا

:روزبه عمدا گفت. داخل شد یکم مهرانا

!در رو ببند -

:بود، اشاره کرد ستادهیکنار در ا جیو و جیبه او که گبعد  و

نیبش نجایا ایب -

.تخت را نشان داد و

:روزبه با تمسخر گفت. جلو آمد واشی واشی مهرانا

! یکوچولو بزن غیج هی هینامزدت دست از پا خطا کرد، فقط کاف انایخونه پر از آدمه اگه اح نیمهرانا تو ا -

:کرد و گفت يا مهینصفه ن يخنده  مهرانا

!اتاقت يبابات منو فرستاد تو دمیراستش خجالت کش! نه -
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:لب گفت ریز روزبه

!آخ دم بابام گرم -

. بود يمثل اتاق خواب خودش کرم قهوه ا. اتاق نگاه کرد لیو وسا واریتخت نشست و به در رو د يلبه  مهرانا

 نیجدا ا! نه؟ ایکند  یحرکت کیتواند امشب  یکرد م یروزبه هم داشت فکر م نه؟ و ایکرد قبال هم به اتاقش آمده  یداشت فکر م مهرانا

!کجا و آن کجا

من تا حاال خونتون اومدم؟  -

!معلومه -

 ؟یتو اتاق تو چ -

:باشد، به اجبار گفت دهیسوال را از آرزو پرس نیا دیفکر کرد شا روزبه

!نه، نشد -

. جلب اعتمادش اصال به صورتش نگاه نکرد يست؛ اما برابرخاست و کنارش لب تخت نش اطیبا احت روزبه

 ؟يتو هنوز به من شک دار -

. کرد خونسرد باشد یسع مهرانا

!شک؟ -

 ؟يدر مورد عالقم به خودت؛ هنوزم شک دار -

!يکرد ادیداغش رو ز ازیپ... کنم  ینه، اما حس م -

از آن  يبلوز کرم رنگ و شلوار گرمکن سورمه ا نیبا ا. دیخند یو قشنگ م خوشگل بود یلیبود، او خ شیمهرانا محو تماشا. دیخند روزبه

:دیاشاره کرد و پرس وارید يبه عکس روزبه رو. اش در آمده بود یشگیهم یحالت رسم

 ؟یزن یم نکیع -

! کردم کیزیل -

:ادامه داد و

!موهات چقدر بلندشده -

:دلش گفت يتو و

»!میحرف بزن دیبا نکیع کار ما رو که از مو و نیخدا بب يا«

 ؟يدیرو د شیچقدر -

:اش گل کرد یدوباره بدجنس. بود زیطعنه آم يبه مهرانا کرد؛ لحن مهرانا بدجور ينگاه سرد روزبه

...اتاقت و تو  يهوا اومدم تو یاومدم اتاقت موهات کوتاه کوتاه بود؛ راستش چون من ب المون،یشمال، و يتو! اد؟ینم ادتی -

!؟یمن چ -

!دمتیباز تنت بود که من کامال د یلیتاپ خ هیتو  -
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:شد و گفت یحرص مهرانا

! ؟یزن یحرفا رو م نیعمدا ا -

:به چشمانش دوخت و گفت مینگاه مواخذه کننده اش را مستق روزبه

 مونیباهام؟ اگه پش یکن یم يطور نیچرا ا ؛یش یرسما زنم م گهیو چند وقت د یتو نامزدم! ها يزیر یاعصابم رو به هم م يمهرانا دار -

!مهرانا یتو زنم! یهست بهم بگو، اما بدون تو اول و آخر مال من یهر چ ای ،يخوا یاگه منو نم ،يشد

:زمزمه کرد یبا ناراحت مهرانا

 ؟یفهم یتو اصال منو نم -

:جدا حواسش را به او داد و گفت روزبه

ه؟یمنظورت چ -

منو با  يبخوا ای یبزنم و تو ناراحت بش یحرف هی نکهیترسم از ا یاز حرف زدنم م... ترسم  یم! کشم یم یمن چه عذاب یستیتو متوجه ن -

هستم و تو  یک یبهم گوشزد کن دیبا یزنم و تو ه یم جیگ یمن ه نکهیو از ا یاز من خسته بش نکهیترسم از ا یم. یکن سهیگذشته ها مقا

! یمفه یرو نم نایترسم روزبه، تو ا یم. حتمنارا یهست یک

:تر شد و گفت کیبه او نزد یناخواسته کم روزبه

کنم که  يادآوریبهت  دیحرفا رو با يسر هیو فقط  ينکرد يرییاصال تغ نکهیضمن ا. کنم یفکر نم يطور نینه دختر، من اصال ا -

ف بزن و رفتار کن؛ اگه از حر يهر طور دوست دار! يمهرانا، اما کودن که نشد یگرفت یتو فراموش! مونه یم ادتیخوشبختانه زود به 

...فقط  ست،یاصال بد ن نیا! خوشت اومد بگو و اگه بدت هم اومد بگو يزیچ

 ؟یفقط چ -

بهم دوست داشتنت رو ابراز  نهیمنظورم ا. يبود یمیبا من صم نایاز ا شتریب یلیتو با من کم کن و منو دوست داشته باش؛ چون قبال خ فاصله

!يکرد یم

:انداخته نگاهش کرد و گفت با صورت گل مهرانا

! کشم روزبه یخب خجالت م -

؟يمنو دوست دار یبگ نکهیاز ا ؟یاز چ -

:گفت يطنز آلود یبا لحن بعد

! دم ینشونت م یابراز کن، منم عمل یتو دوست داشتنت رو زبون -

روزبه در . چشم دوختند نیدو در سکوت به زمهر  هیچند ثان. کرد یم تیتمنا و تب نگاه روزبه کم کم به او هم سرا. نگاهش کرد مهرانا

داد و عاقبت خودش  یسکوت بدتر آزارش م نیا! روزبه يحرف ها یدر آمده اش و مهرانا در حال بررس انیحال سرکوب احساسات به غل

. سکوت را شکست

!روزبه؟ -

جونم؟  -
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! تو رو دوست دارم... روزبه منم  -

و سمج مردانه اش که فقط به لذت  يسو احساسات قو کیداشت، از  یبیحس و حال عج. زد شیه روب ینگاهش کرد و لبخند مهربان روزبه

 نیهم يحرف ها را بزند، برا نیکرده بود تا باالخره ا نیاو به مهرانا تلق! حس تلخ دروغ و عذاب وجدان کی گرید ییکرد و از سو یفکر م

واقعا مهرانا او را  ایاما آ» دوستش دارد«خبر از همه جا به او گفته بود  یداشت، ب که یطیمهرانا در شرا نیا. نبود نیشجمله اش اصال دلن

!مهرانا را دوست داشت، خودخواهانه دوست داشت! شد یعالقه بگذرد، اما نم نیتوانست از ا یکاش م! دوست داشت؟

:آرام به شانه اش زد و گفت یمشت یبه شوخ مهرانا

!بگو يزیچ هیپر رو  -

:ه ماتش را به صورتش دوخت و گفتنگا روزبه

!یها رو تو گفت یبگم؟ گفتن یچ -

:کرد، گفت یاو را نگاه م زیو وسوسه آم میکه مستق یخودش گذاشت و در حال يشانه  يچانه اش را رو مهرانا

! يمن بهت گفتم دوستت دارم، اما تو سکوت کرد -

:در اتاق نبود، آهسته زمزمه کرداز خودشان  ریغ یکس نکهیبا ا. با تعمق نگاهش کرد روزبه

!شه؟ یمهرانا م. دم ینشونت م یمنم گفتم عمل -

!؟یچ -

آن که عقب بکشد، حالت نشستنش را درست کرد تا  یب. لب مهرانا گذاشت يرا رو شیدفعه لب ها کیچطور  دیروزبه خودش هم نفهم و

مرتبه  نیا دیترس یانگار م. دیرا با حرص و ولع بوس شیت و لب هاو دو دستش را دو طرف صورت مهرانا گذاش ردیاو قرار بگ يرو در رو

 يزیچ ییاعتنا یو ب يشود و باز هم جز سرد داریب یخفته اش از خواب فراموش يبایبوسه ز نیبعد از ا دیرست یآخر باشد؛ انگار م ي

!نشود دشیعا

مهرانا چسباند و  یشانیرا آهسته برداشت، اما سرش را به پ شیروزبه لب ها. اوست میداد که کامال تسل یباز مهرانا نشان م مهین چشمان

:نجوا کرد

! یخوام همش با من باش یم! کنم یتونم بدون تو زندگ ینم گهیمن د -

:گفت یبه سادگ مهرانا

 م؟یخب چکار کن -

. مام شداضطرابش ت يو همه  ختیبراق و خمار مهرانا زل زد؛ انگار ترسش ر يچشم ها يو تو دیعقب کش روزبه

 تمیلحظه دور هیتحمل  گهید. میریرو بگ مونیماه هم عروس نیو تا آخر هم یرسم يخواستگار امیب. میرو تموم کن یخوام همه چ یم -

!ندارم

:شانه اش زد و گفت يرو يضربه ا د،یسکوت مهرانا را د یوقت

! بگو يزیچ هیخب تو هم  -

:گفت اقیبه شرم و اشت ختهیآم یبا نگاه مهرانا
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! حس رو ندارم نیکس ا چیاز تو با ه ریغ یعنیمن ! منم -

که گونه اش را نوازش  یدر حال. را دورش حلقه کرد شیآغوشش نشاند و دست ها يکرد؛ مهرانا را تو میحالت نشستنشان را تنظ روزبه

:دیکرد، پرس یم

؟يدار یبه من چه حس -

کنم اگه  یحس م... روزبه . امیدر م یجیخونمون از اون حالت گ يایم یوقت! شناسم یکنم فقط تو رو م یتو رو دوست دارم روزبه، فکر م -

!رمیم یمن م...  ینباش

 طنتیروزبه با ش. صورت هم زل زدند يتو ریو اجتناب ناپذ يقو يغرق عشق و لذت سرش را باال آورد و هر دو با همان حس ها روزبه

:گفت

!دوباره که سردت شد -

:و برد و پچ پچ کردسرش را نم نمک جل و

!گرمت کنم مهرانا دیبا -

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

***

 يبود فکر کرد که همه  نیخودش هم سنگ يکه برا یو اعتراف یچارگیگذشت، با ب یاز آن نم یلیکه خ یخاطرات يادآوریاز  یعاص روزبه

خودش بود و او را خودخواهانه از  یمهرانا مال زندگ. و گول زد دیخودش است؛ او به مهرانا دروغ گفت و او را علنا دزد ریا تقصه نیا

مهرانا و  یپس جواب منف! شد به صالح یبرو برگرد مربوط م یداشت و آن هم ب یبخش خصوص کیکه  يا ید؛ زندگیکش رونیب شیزندگ

اتفاق  نیبا ا یکه حت يقدر نیداشت، ا تیمهرانا اهم ينبود اما برا ایآن دو هر چه بود  يرابطه ! شقش به او بودها به خاطر ع ییاعتنا یآن ب

.هم صالح از خاطرش نرفته بود

برق هالوژن را روشن کرد و . خانه شده بود یکیتار يرفت، انگار تازه متوجه  خچالیسالن برخاست و به سمت  يو بغض کرده از تو کالفه

:با خودش گفت. آب خنک بغضش را مهار کند وانیل کیکرد با خوردن  یسع

 یکن مشیتقد يخوا یم يجد يگل کرده؟ نکنه جد تیباز نیفرد هیچ! ناحق زنته و مال توئه ایبه حق ! اون زنته ،يشد وونهیمگه د پسر«

»بره؟

:برافروخته شد و زمزمه کرد شهیاند نیاز ا و

خواست منو  یم... خواست  یخوره حرف بزنه؛ م یگه م. بمونه شمیپ دیمهرانا زنمه و با. بدم به اون پسرهجنازه ش رو  ستمیحاضر ن یحت -

...«

 ریزود اس یلیگرچه با عشق جلو رفت، گرچه مهرانا را خ. گونه تصاحب کند نیدانست که او حق نداشت مهرانا را ا یم شیته ته حرف ها اما

. داد یحاال داشت تاوان دروغش را مخودش کرد، اما دروغ گفت و انگار 
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 گرید ییداد و از سو یسو به مهرانا حق م کیرفت، از  یبا خودش و احساسش کلنجار م. سرد آشپزخانه ولو شد کیسرام ياپن، رو ریز

 داینسبت به او پ یچه حس د،ید یم شیگشت و او را وسط زندگ یمهرانا برم يجدا اگر حافظه . شدیندیکردن ب یاو به زندگ یتوانست ب ینم

...بهش گفت  لنامهرانا ع! کرد؟ یم

:در اتاق خواب، تعجب کرد و با خودش گفت يصدا از

تواند او  یبوفه کامال م ي نهیآمده که متوجه شد از داخل آ رونیچه ب يمهرانا برا ندیو بب زدیخواست برخ» !در رو به روش قفل نکردم مگه«

از داخل راهرو به سالن آمد  نیپاورچ نیپاورچ. رفتن بود رونیب يمهرانا حاضر و آماده . شد رهیخ شیازده به او و لباس ه رتیح. ندیرا بب

برخاست و آهسته . اما صبر کرد رد،یراحت مچش را بگ یلیتوانست خ یروزبه م. از خانه خارج شد عیسر دیچون او را ند د؛یکش ركو س

 يآسانسور از پله ها استفاده کند و به محض بسته شدن در ورود يداد به جا حیکه ترجقدر عجله داشت  نیمهرانا ا. خودش را به در رساند

:با خشم زمزمه کرد. زد رونیساختمان از خانه ب

!حاال صبر کن! کنم یو رسواتون م دیتو و اون فاسقت منو دور بزن ذارمیذارم، نم ینه مهرانا نم! به کفشته یگیر هیدونم  یمن که م -

:گفت یالیروزبه با خوش خ. دربست گرفت ابانیکند، سر خ یم بیتعق نشیروزبه او را با ماش نکهیاز ا خبر یب مهرانا

!کنه یم چارمیب نهیخانم صورتش رو بب نیاگه نسر يوا! مادرش؟ شیره پ ینکنه حافظش برگشته و داره م -

که  یبا خشم و حس تلخ حقارت. شد سیخ کبارهیش چطور صورت دیگرفت، روزبه نفهم شیچهار راه کوکا را در پ ریکه مس یتاکس اما

:زد ادیآورد فر یوجودش را به لرزه در م

!کشم یهر دو تاتون رو م! کشمتون یبه قرآن م -

:لب تکرار کرد ریانداخت و ز ينظر نیوار به قفل فرمان ماش وانهید يو افکار صیحر یصورتش را با حرص پاك کرد و با نگاه و

!تونکشم یم!کشمتون یم -

کنار مغازه اش در  يکه با موتور از کوچه  دیشود صالح را د ادهیکه خواست پ نیصالح توقف کرد، اما هم کیبوت يمهرانا رو به رو یتاکس

که  دیینپا يرید. تعجب کرد یتاکس يو از حرکت دوباره  دیروزبه، صالح را ند. شد یسوار تاکس گریاو شود، بار د يآنکه متوجه  یآمد و ب

مستانه و  ایشد و با خنده  ریچکاره است؛ متح قایزد دق یداد م شیو تابلو ظیغل شیکه با آرا یزن دنیکرد، اما از د دایپش را جواب

:گفت زیتمسخرآم

!بزنم شتیدونم چطور آت یم گهیفاسقت چطور بهت رکب زد؟ حاال د يدید! مهرانا يخورد -

 ،یکرد و فقط کم یم ریگذشته س يحال و هوا يتو کنیداشت، ول ادیصالح را خوب به  ینیچن نیا يرفتارها. نگاه مهرانا رنگ غم گرفت اما

:کم از دست صالح دلخور شد و با خودش گفت کی

» !رو هم ختیاجنه ها ر نیو با ا دیچشم منو دور د نیا باز«

 یاو فارغ از همه جا حت! دوست دخترش آمده ياو به خانه  دیدانست و فکر کرد شا یرا مهرانا نم نیخانه اش را عوض کرده بود و ا صالح

! کرد و به دوست تازه اش شراره یبازداشتگاه بوده، فقط به امشب فکر م يتو یصبح را چند ساعت ای دهیفراموش کرده بود مهرانا را د

 یخواست اساس یکرد، دلش م یهم تحمل م گرید یکم دیبا. سر روزبه خراب شد يرو ایدن يمهرانا که او را به نام خواند؛ همه  يصدا با

:گفت یعصب یصالح ابتدا با تعجب و بعد کم. نه چندان دور به آن ها نگاه کرد يکرد و از فاصله ا نیکم ینیپشت ماش. ردیدو را بگ نیحال ا
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 ؟یکن یم یچه غلط نجایمهرانا تو ا -

:دیو دلسوزانه پرسخورد  کهیسر در خانه معلوم شد  ییروشنا يجلوتر رفت و چون صورتش تو مهرانا

!سرت اومده ییمهرانا چه بال -

:لرزاند، گفت یکه دل روزبه را م ییبغض کرد و با صدا مهرانا

...من ... منو کتک زد  -

.شد يدوباره جد صالح

!شوهرته وونهیحق داره، د -

:پرخاش کرد ستیگر یکه م یدر حال مهرانا

!سرم آورده ییچه بال نیبب! خوام شوهرم باشه یاصال نم! شناسمش یمن نم -

:دیزده پرس رتیح شراره

!صالح؟ هیک نیا -

:گفت ییبا تندخو صالح

!برو ام؛یبرو تو االن م ریرو بگ دمیکل يشر -

. را از صالح گرفت و داخل ساختمان شد دیکل يبا دلخور شراره

:با بغض و رنجش گفت مهرانا

ه؟یک نیا -

!دوست دخترم -

!صالح؟ -

 ریش نمت؛یهم دور و برم نب گهید! برو مه،یخوب زندگ ایبد ! منه یسگ یزندگ نمیا ؛يخودت رو دار یو زندگ يا تو شوهر کردمهران نیبب -

!فهم شد

:ناباورانه التماس کرد مهرانا

 ؟یشناسم، کدوم زندگ یاما صالح من اونو نم -

 يو کالفه  ریمهرانا که از نگاه متح. که شد و آه از نهادش درآمدشو دنشیصالح با د. و خودش را به آن دو رساند اوردیطاقت ن گرید روزبه

:زد غیآنکه بترسد ج یروزبه ب دنیصالح جا خورده بود، به پشت سرش نگاه کرد و با د

!یبرو گمشو روان -

و  دیشمان مهرانا پربه صورتش نواخت که برق از چ یمحکم یلیمچ دستش را گرفت و تا او به خودش بجنبد س یحرکت آن کیروزبه با  اما

.شد، اما روزبه محکم او را سر پا نگه داشت یداشت ولو م. افتاد هیسوزناك به گر يبا ناله ا

:گفت اریاخت یدلش به درد آمد و ب يبدجور صالح

... يریکنم نزنش، اون که تقص یخواهش م -
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:نعره زد د،یلرز یکه از خشم و بغض م ییبا صدا روزبه

!رو سننه؟تو ! کهیزنمه مرت -

:فراخ صالح و دوباره نعره زد ي نهیس يخصمانه رفت تو یمهرانا را رها کرد و با نگاه و

!زنم! زنمه ،یفهم یم -

ده تا . کولش نگذارد و فرار نکند يدعوا شود و صالح هم آنجا باشد محال است طرف کتک خورده دمش را رو ییدانستند اگر جا یم همه

حق را به روزبه داد و . که به وجود آمده صالح دانسته و عمدا سکوت کرد و کوتاه آمد یطید، اما حاال در شراش یصالح نم فیمثل روزبه حر

:دلش گفت يتو

»!کردم یپاره م کهیبه خدا من اگه جاش بودم زنم رو ت! حق داره اروی بابا«

:انداخت و آهسته زمزمه کرد ریسرش را ز شهیاند نیبا ا و

!خوام ی، من عذر مداداش حق با شماست -

 یاو را که نم. داد یهم به مهرانا حق م ینبود و کم ریتاث یب زیمکالمه شان ن دنیآرام گرفت؛ البته شن یصالح کم میاز حالت تسل روزبه

...حال  نیهم به دستش شکنجه شده بود؛ با ا یشناخت و کل

 یو از سر عجز و ب دیترس يجد يمهرانا جد. دیشدت دنبال خودش کش گونه اش بود، گرفت و او را به يدست مهرانا را که هنوز رو دوباره

:زد ادیکرد، به او چشم دوخت و ملتمسانه فر یو رو م ریکه دل صالح را ز یبا نگاه یپناه

!صالح! تو رو خدا کمکم کن! صالح -

:برد، التماس کرد نشیو به سمت ماش دیچون روزبه با دست محکم او را کش و

!تو رو خدا کمکم کن! کشه یمنو متو رو خدا،  -

.گونه اش حس کرد ياشک را رو یسیناگهان خ. بود و به خاکستر عشق برباد رفته اش زل زد ستادهیا شیصالح مثل سنگ سرجا اما

:اش را بست و عربده زد یمنینشاند و کمربند ا نشیماش يمهرانا را با خشونت تو روزبه،

!خفه شــــو -

ها شلوغ بود، اما روزبه  ابانیخ. شد یم دهیشن نشانیسکوت ب ینیسنگ يبود که تو ییهق هق کودکانه اش، تنها صدا. دالل ش کبارهی مهرانا

زبان  اریاخت یخانه ب کینزد. ستیبار دردمندانه و وحشت زده گر نیکرد و سبب شد باز بغض مهرانا بشکند و ا یم یوار رانندگ وانهید

:روزبه را مخاطب قرار داد ریانکار ناپذ یتیصومگشود و با مع

!دیروزبه، تو رو خدا ببخش! تو رو خدا ولم کن! غلط کردم! دیتو رو خدا ببخش -

 شیشد در را به رو ادهیپ یبه نرم. شده بود زهیانگ یآرام نه، ب. انگار آرام شده بود ضشیتر و خسته از احساسات ضد و نق دهیتک روزبه

. کرد ادهیگشود و او را پ

کرد  یداشت تصور م. دید یمرگش را م شیبه چشم خو. خواهد افتاد یدانست اتفاق تلخ یمرد و م یهمه آرامش داشت م نیا از مهرانا

:دلش گفت يکند؛ اما تو یم یروزبه چطور او را سالخ
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»... هیدونم ک یمن نم! شناسمش یگم، من نم یخدا دروغ نم به«

روزبه  ینگاه سرد و طوفان ررسیخواست از ت یدانست، فقط م یاست فرار کند به کجا را نمخو یدو با هم داخل آپارتمان شدند؛ مهرانا م هر

:توانست و فقط ضجه زد یدور شود، اما نم

! تو رو خدا ولم کن -

عروس  تبیاو را مقابل بوم بزرگشان که آن دو را در ه. بود ختهیاو را داخل اتاق خواب مشترکشان برد که هنوز هم نامرتب و بهم ر روزبه

:داد نگه داشت و گفت یو داماد نشان م

!یخودت گهیکه د نیا! ؟یرو چ یکی نیا ،یشناس یرو نم یمن روان -

 یشد و بعد ب رهیشده بود، خ شیآرا ییبایبه ز ییو طال يکرم، نسکافه ا ياز رنگ ها یپوشش ریدختر که ز ي بندهیفر ریبه تصو مهرانا

صورت درب و داغان که هنوز رد انگشتان روزبه  نیا! صورت همان صورت بود؟ نیا ایآ. ت نگاه کردتوال زیم يخودش تو ریبه تصو اریاخت

به  یشباهت چیمتورم، پف کرده و قرمز بود و ه هیچشمانش که از شدت گر. کرده بود جادیصورتش ا يکبود يها کهل يرو يگرید یسرخ

. و مخمور و خوش حالت نداشت دهیآن چشمان کش

:دستش را دو طرف صورت مهرانا گذاشت و گفت یر به نرمبا نیا روزبه

!دروغه؟ یخونه و زندگ نیعکسا، ا نیا یگ یتو م یعنی! شوهر تو هستم، عاشق تو هستم یمنه روان! من شوهرتم -

:زمزمه کرد اریاخت یب مهرانا

!مولم کن تو رو خدا بذار بر ست؛یمن ن هیعکسم اصال شب نیا! شناسم یمن تو رو نم یول -

:خسته و مستاصل داد زد روزبه

!اون پسره؟ شیکجا؟ پ يکجا؟ بر -

! مامانم شیرم پ ینه، م -

:گفت زیو تمسخرآم دهیرنج روزبه

 ه؟یمامانت ک -

!دونم ینم -

:دیوپرس

!خانمه است؟ اون

.نیصبح بود و نسر منظورش

:حوصله گفت یب روزبه

...عکسمون  نیخونمون، ا نیا! ؟یکنم که باور کن چکار گهید! من شوهرتم یباور کن يخوا یچرا نم -

. در آورد یرفت و از داخلش آلبوم بزرگ یپاتخت يسمت کشو به

...بذارم  مونمیعروس لمیف میاصال بر! گهید نیعکسامون؛ بب نیا ایب -
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کند که حداقل در  یطور به روزبه حالدانست چ ینم. بود بهیغر شیخودش هم برا ریتصو یاز عکس ها را نگاه کرد، اما حت ییچند تا مهرانا

.خواهد آنجا باشد یحال حاضر نم

بذار من برم؟ ،یگ یاصال تو راست م! باشه -

:اما شمرده شمرده گفت د،یو با خشونت و تهد دیکش یقیآه عم روزبه

! ير یجا نم چیخونه هم ه نیو از ا يخونه ا نیتو زن ا -

 يعاد ریغ تیبه وضع یکم يطور نیا دیشا. با او باشد يداشت مهرانا چند روز یوگرنه چه اشکالبود،  نیاصل روزبه نگران برخورد نسر در

...گشت، اما حاال  یحافظه اش برم دیاصال شا. شد یبا او مهربان تر م یکرد و کم یخودش عادت م

:کودکانه و لجباز مهرانا که دوباره گفت لحن

!خوام برم یم -

. مثل برق از سرش گذشت يکرد، اما فکر یرا عصب روزبه

:سرد دستور داد یلحن با

! اریخب لباست رو درب لیخ -

:متعجبانه گفت مهرانا

!لباسم؟ -

! ارشونیآره، درب -

مانتوم رو؟  -

! نه همشو -

!؟یچ -

:مهرانا وحشت زده گفت. مانتو را باز کرد يدو تا از دکمه ها یکیخسته از سوال و جواب دست برد و  روزبه

 ؟یکن یچکار م -

!کار دارم ار،یلباست رو درب -

:دیدر آوردن مانتو پرس نیاما ح. شود میآرامش روزبه، مهرانا را وادار کرد تسل. زد هیتک واریعقب رفت و به د و

من برم؟  يذاریبعدش م -

!آره برو -

از پشت او  د،یدر رس ي رهیکه مهرانا دستش به دستگ نیروزبه چند لحظه صبر کرد و همچ. را در آورد و راه افتاد که برود شیمانتو مهرانا

را از کشو در آورده بود، دست مهرانا را از پشت به هم چسباند و بعد چسب را دور مچش  يا شهیانداخت و چون چسب پهن ش ریرا گ

.دیچیپ

:گفت د،ینال یو از درد م ستیگر یوحشت زده همان طور که م مهرانا

 ؟یکن یمچکار  وونهید... دستم  -



کاربر انجمن نودهشتیا  87نازنین  – نه من عاشق نیستم                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٣

:و گفت دیگردنش را بوس انهیوحش روزبه

!کنم که شوهرتم یدارم بهت ثابت م -

:ناباورانه زمزمه کرد. کم مانده بود از حال برود مهرانا

!نه -

 که راه يا يرا برداشت و چون از باز یچیق. دوباره به سمت کشو رفت يکند، اما روزبه با خونسرد یم یکرد روزبه شوخ یفکر م هنوز

:زد و گفت یبرد، چشمک یلذت م یانداخته بود حساب

!حهیحاال وقت زنگ تفر -

.خواهد دستش را باز کند یم یچیپنداشت با ق مهرانا

! دستم رو باز کن -

:گفت د،یبوس یهمان طور که گردنش را م روزبه

!بندم یدهنتم م یحرف بزن ادیاگه ز! گهینه د -

. پاره کرد یچیرا با ق شرتشیت يدر آمد، اما روزبه با خونسرد و به تقال دیاز صورت مهرانا پر رنگ

:خودش فکر کرد با

»!هم خوبه؛ خشن و جذابه يطور نیا«

:گفت یداد و با خودش م ینم یتیو التماس مهرانا اهم غیبود که اصال به ج زشیقدر غرق افکار هوس آم نیا

»!زور عمل کنمکنه، مجبورم به  ینم نیتمک! کنم زنمه یشرع که نم خالف

...تخت انداخت و شلوارش را هم  يزد رو یمهرانا را که دست و پا م و

!من زنتم؟ یگ یکنم، مگه نم ینه، التماس م! تو رو خدا -

.را در آورد شیزد و لباس ها يپوزخند روزبه

. زد یچشمانش را بسته بود و ضجه م مهرانا

!تو رو خدا -

. برق اتاق را خاموش کرد روزبه

! من شوهرتم ستین ادتیفعال  نکهیبه خاطر ا نمیا -

:گفت بندهیفر یبار با لحن نیا. آرام گرفت و برخودش مسلط شد یبا خاموش شدن المپ ها، کم مهرانا

!رم؛ تو رو خدا فقط یجا نم چیاصال من ه! یتو شوهرم ،یتو بگ یباشه باشه، هر چ! نزدم یمن که حرف ؟یکن تیمنو اذ يخوا یچرا م -

حالت  نیدست بسته اش، ا. دلخراشش اتاق را پر کرد يضجه  يبدل شد و دوباره صدا اسیمهرانا به  دیام يروزبه، همه  دنیبا خواب اما

!قلبش جوانه زد يکرد دارد به او تجاوز شود، همه و همه تو یفکر م نکهیبود، ا دهیچیتنش پ يکه تو يترس و وحشت و حس درد

کرد؛ مشغول کار  یتر و دلچسب تر م نیریرابطه را ش نیکه انگار لذت ا شیو التماس ها ادیاو، فر يها یدل نگران يروزبه فارغ از همه  اما

. خودش بود
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:زد؛ گذاشت و نرم و عاشقانه گفت یم غیدهان مهرانا که ج يرا رو دستش

 یدهنت بر م يشد؛ حاال دستم رو از رو ینم يجور نیاگه شوهرت نبودم که ا! من شوهرتم نیبب! دروغ نگفتم يدید! ترس نداره يدید -

! ینزن غیدارم، اما قول بده ج

:اما ملتمسانه زمزمه کرد د،یکش یآن حس ها رفته بود و فقط خجالت م يسرش را تکان داد؛ حاال همه  مهرانا

! نزنم، فقط دستم رو باز کن درد گرفته غیدم ج یقول م -

:گوشش پچ پچ کرد ریو اغواگر بود، ز دیلرز یکه م ییبا صدا. سرش نگه داشت يدستش را باز کرد، اما محکم باال روزبه

شد؟ یصبح چ ادتهی -

! نه -

!بگو خب. مثل االن م،یصبح ما با هم بود -

!خب -

!مثل حاال آروم بود؛ بگو خب یهمه چ -

!خب -

!دشیبوس یو کم دیخند روزبه

.ش ماندهحرف ي هیبق دنیداد مشتاق شن یمهرانا نشان م لحن

! بسه بگــــو -

! حموم میبا هم رفت یعنی... بعد تو  -

! خب -

! حموم میرفت» هم«با  -

:با حرص گفت مهرانا

!خب -

.دیخند روزبه

چرا؟ یدون یم ؛يافتاد دمیحموم که د ياومدم تو. اومد ییصدا کهویکه  رونیمن اول اومدم ب بعد

چرا؟ -

...بعدم که ...  يبود دهیو پوشهات ر يابر ییچون بازم اون دمپا -

:روزبه سکوت را شکست و گفت. دو سکوت کردند هر

 ؟يتو جدا با اون پسره دوست نبود... مهرانا تو  -

. شد یعصب مهرانا

! پاشو برو ،یبهم ثابت شد شوهرم! پاشو -

!مهرانا؟ -
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:شد و گفت عیکه مهرانا بالفاصله مط يغم آلود بود؛ طورگرفته و  ينبود، اما لحنش بدجور دایاتاق پ یکیتار يصورت روزبه تو گرچه

بله؟ -

 ؟يدوست دار... تو هنوزم اونو  -

:بدون فکر گفت مهرانا

!نه -

ناباورانه و . دید یشد و فقط برق اشک را م ینم ند؛یبتواند چشمان مهرانا را بب یکیتار يکرد تو یاز صورتش فاصله گرفت و سع روزبه

: گفت زیتمسخرآم

نه؟ -

!ازش فاصله دارم یلیخ گهید دمینه، چون فهم -

.دستان روزبه در آورد رینرم نرمک دستش را از ز و

:گفت یعصب یبا لحن روزبه

! ؟یپس دوستش داشت -

:لج کرد و عمدا گفت مهرانا

!یلیفکر کنم آره؛ خ -

. روزبه خشن شد دوباره

! منم که شوهرتم یول -

.دیترس مهرانا

!ولم کن باشه باشه، -

:زد ادیبا حرص فر روزبه

!شه؟ یاالن نم یدون یمگه نم -

...ولمـ  -

 یصبح و نه به آرام یرابطه شان نه به گرم. متوسل شد هیبه گر دانهیروزبه دوباره دستانش را گرفت و باز مهرانا ناام. قفل شد شیلب ها اما

 نیاز ا شتریب یلیکند خ یبه مهرانا حال. اش را نشان دهد يکند و برترخواست اعالم وجود  یبود؛ انگار روزبه فقط م شیپ يچند لحظه 

!دوانده شهیاش ر یزندگ يتوحرف ها 

لذت،  نیب یروزبه شوهرش است، باور کرده بود روزبه شوهرش است و حالت نکهیصالح با شراره و اصرار او به ا دنیهم که بعد از د مهرانا

:خواست روزبه را باور کند، اما ته دلش گفت یمدلش . کرد یرا تجربه م يدیترس و ناام

»...اون که عاشقم بود، پس ... واقعا رابطم با صالح تموم شد؟ اما چرا  یعنی«

.ختیچشمانش فرو ر ياز گوشه  یقطره اشک و
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***

مـــــــــاه قبل زدهیس

هشتاد و چهار نیفرورد چهارده

. به سمت خانه حرکت کرد دیناام شتریو البته ب ریمتح. دیچرخاند، اما صالح را آنجا ند يازسرش را به سمت باشگاه بدنس اطیبا احت مهرانا

. او تنگ شده بود که حد نداشت يقدر دلش برا نیا ند؛یبا صالح حرف زده بود او را بب یکه فقط تلفن يخواست بعد از ده روز یدلش م

.زنگ خورد، صالح بود لشیوباهمان موقع م

!الو صالح -

:تند تند گفت حصال

! میزن یبعدا با هم حرف م دمش،یاومده بودم دنبالت د. مدرسه است يمهرانا تابلو نکن، مامانت سر کوچه  نیبب -

:زده با خودش فکر کرد رتیقطع کرد و ح عیسر مهرانا

»!چطور شده اومده دنبالم؟ م،یریگ یم رونیخسته بود و بهم گفت ناها رو از ب یلیخ شبیکه د مامان«

. و خودش را متعجب نشان داد و سوار شد دیرنگ مادرش را د اهیس يافکار بود که پژو نیهم در

!سالم -

:دیحال خونسردانه پرس نیمهرانا را ترساند؛ با ا ن،ینسر يو برافروخته  یعصب ي افهیق

دنبالم؟ يمامان، چطور اومد -

:کوتاه گفت یلیسردتر از او خ نینسر

!فقط ساکت باش -

...ما ما -

!گفتم ساکت باش -

.دینرس يا جهیکرد به نت یمهرانا هر چه فکر م. خشونت گرفته بود يبار رنگ و بو نیا نینسر لحن

»!داره یزنم؟ خب چه ربط یحرف م یدارم تلفن دهیمامان د یعنی«

 رتیمهرانا با ح. بود یدرمانگاه بزرگ. توقف کردند یدرمانگاه يرو به رو نکهیتا ا د؛یرس یم جهیکرد کم تر به نت یفکر م شتریچه ب هر

:گفت يشتریب

؟يشد ضیمامان مر -

:گفت ظیبا خشم و غ. برق اشک با هم مخلوط شده بود يسرخ چشمانش به عالوه  ينگاهش کرد؛ رگه ها نینسر

!شو ادهیپ االی. به مردنم نمونده يزینشدم اما فکر کنم چ ضیمر -
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وجودش را گرفته  يترس و دلشوره همه . با مادرش بحث نکرد گرینست چه شده، اما هر چه بود ددا یکامال جا خورد و هنوز نم مهرانا

معطل شدند و  يا قهیده دق. ستیچ هیدانست قض یهنوز نم. او نشست و مادرش نمره گرفت. آمد رونیاز فکر صالح هم ب یحت گرید. بود

بعد از  نیهر دو سالم کردند و نسر! مانده بود یاما هنوز شوك اصل. شدند نوبتشان شد، داخل اتاق دکتر زنان یتوق رتیدر کمال بهت و ح

:دیکه با دکتر کرد، در پاسخ به سوال دکتر که پرس یخشک یسالم و احوالپرس

ه؟یخب مشکل چ -

:گفت دیلرز یکه م ییصدا با

... يو برگه  دیکن نهیخواستم دخترم رو معا یم -

!نگاهش دوستانه نبود گریانگار د د،یفهم ییزهایچ کیسر مهرانا خراب شد، انگار دکتر  يرو اینتوانست حرف بزند، انگار دن انگار

:گفت زیآم هیگال یبهت زده به مادرش نگاه کرد و با حالت مهرانا

... مامان من  -

:سوزاند، زمزمه کرد یکه تا عمق جانش را م یبار با نگاه نیا نینسر

!فقط برو -

به دکتر زنان  نهیمعا يبار اول مهرانا نبود که برا. کرد، اشاره کرد یآماده م نهیمعا يبود و خودش را برا ستادهیبه دکتر که سر پا ا و

بود؟ دهیفهم يزیچ یعنی! یطور ناگهان نیشود، آن هم ا نهیخواست او معا یچه م يبرا. داشت يشتریبار ترس ب نیکرد، اما ا یمراجعه م

!نبود که يزیچ اصال

»!صالح يرفتم خونه  یمن م دهیفهم نکنه«

!نه از درد، از ترس و دلشوره و اضطراب. شد ریدکتر مشغول کارش شد، ناخواسته اشک از صورتش سراز یکرد و وقت خی شهیاند نیا از

حال و روز  داد یو چشمان پر اشکش نشان م دهیپر ينکند، اما رنگ و رو هیخودش را نگه داشته بود که گر یلیخ. نبود نیدل نسر يتو دل

. از پزشک کند یدرخواست نیکه چن دیایب نجایدانست چطور خودش را جمع و جور کرد تا دنبال مهرانا و تا ا یخدا م. دارد يبد

:گفت يمهر یبا همان ب نیاتاق، نسر يسو نیو آمدن مهرانا به ا نهیمحض تمام شدن معا به

!امیمنتظر باش تا ب رونیبرو ب -

:گفت ینیبدون مقدمه چ د،یشکست و چون دکتر حال و روزش را د نیبغض نسرکه مهرانا رفت  نیهم

...خوشبختانه  د،ینگران نباش -

اصال کالم . ختیر یمحابا اشک م یدوشش برداشته بودند که آن طور ب ياز رو ینیولو شد، انگار بار سنگ زیکنار م یمبل چرم يرو نینسر

هم نشده بهش  یسع یحت...  یعنی: و گفت دیسر و تهش پر یکالم ب انیم. زد یوجوانان حرف مکه در مورد مراقبت از ن دیشن یدکتر را نم

...

.دیمطمئن باش دم،یفهم یبود م يزینه خانم اگه چ -

با آرام شده بود که تا خانه صبر کند و بعد  يقدر نیبود و فقط ا یبه هر حال او باز هم عصبان! ناراحت ایدانست خوشحال باشد  ینم نینسر

.مهرانا حرف بزند
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. بود یته یانداخت و فکرش از هر حدس و گمان نییکه از ترس و دلشوره منقبض شده بود، سرش را پا يبا چهره ا مهرانا

!میپاشو بر -

!را نه دنشیسوال داشت، اما جرات پرس کیراه افتاد؛ هزار و  نیبرخاست و پشت سر نسر شیاز جا مهرانا

:کرد یبود و داشت فکر م افتهیرا باز آرامشش  نینسر نیماش يتو

»!چطور باهاش حرف بزنم حاال«

...اما حاال ! ردیقدر بزند تا بم نیا. خواست مهرانا را بزند یم نهیتا قبل از معا چون

.ساختمان پارك کرد يببرد، رو به رو نگیآن که داخل پارک یرا ب نیو ماش دیکش یقیعم آه

! شو ادهیپ -

بود، اما از کجا؟ دهیفهم يزیصد در صد چ! گفت یم يزیچ کیکاش مادرش  د؛یترس یم شتریهر لحظه ب مهرانا

:مقدمه گفت یب نیداخل خانه شدند، نسر یوقت

!میحرف بزن نیبش -

 ظیمبل پرت کرد و عاقبت سکوتش را شکست و با غ يحوصله رو یرا ب شیبرداشت و روسر یچند قدم نینسر. لب مبل نشست مهرانا

:گفت

برو مامان  یگفت! ؟یگفت یچ ادتهی. وسطه بگو يپسر ياگه پا! یچقدر مشکوک ؟يشد يطور نیبهت گفتم مهرانا چرا ا شیه چهار ماه پس -

...مهرانا ! ؟يکرد دایرو پ سیجرج غمبرایپ يتو یگشت یدوست پسرم کجا بود؟ گشت

.اش گرفت هیگر

 قیو ال ادیاز دهنش در م یخونم و هر چ ادیمقدمه ب یاحمق صبح ب شعوریزن ب هی نکهیا! نه؟یمزد اعتمادم به تو ا! رسمشه؟ نیا یعنیمهرانا  -

آدم  نیهمچ يبلند کنم که گردنم جلو نیکه من نتونم سرم رو از زم ؛یبگه خراب دتیند یکه هنوز حت ییتو... که به تو ! پسرشه با من بکنه

دلم گذاشتم  ياز آرزوهام از خواستگارام گذشتم و پا رو م،یاز جون نکهیا! ده؟کارم اشتباه بو يتو بگو من بدونم، کجا! کج بشه؟ یفرهنگ یب

کردم؟  یهمه فکر م نیبه تو ا دینبا! نه؟یاشتباهم ا یعنی! به خاطر تو

 دنیبه چشمان مملو از اشکش زل زد و از د يبا تاثر و شرمسار خت،یر یکه مثل مادرش اشک م یسرش را باال گرفت و در حال مهرانا

.لتش منقلب شدحا

:همان طور ادامه داد. ستیگر يها يمبل ولو شد و ها يرو نینسر

 نیچرا ا! مهرانا چرا؟... آخه ! اد؟یسر من ب ییفکر نکرد با حرفاش ممکنه چه بال! چشم و رو حرمت خونم رو هم نگه نداشت یب ي کهیزن -

!يکار رو کرد

:حرص و خشم ضجه زد با

مهرانا جواب منو بده، من حق دارم بدونم تو ! ممکنه داشته باشه؟ یکارت چه عواقب یدون یمهرانا آخه م! پسرش؟ يخونه  یرفت یچرا م -

 ؟یرفت یکه به خونش م یپسر داشت نیبا ا یاز دوست يا زهیچه انگ

:گفت يشتریبرخاست و با خشم ب نینسر. همچنان ساکت بود مهرانا
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! مهرانا بگــــو -

:گفت شتریب یبا ترس و خجالت مهرانا

...فقط ... مامان ما ... به خدا  -

:و چشمان اشک آلودش انداخت و گفت بایبه صورت ز ینگاه نینسر

 هیخواد با  یدلت م يدونستم تو هم مثل هر دختر یکردم و م یمن درکت م! زن امل عقب افتادم؟ هیمن  نکهیا ؟يفکر کرد یبا خودت چ -

من به  يخونه  ادیب دیشعور با یزن ب هیچرا ! ط؟یشرا نیبا ا! ؟يطور نیاما ا فته،یاتفاق م نیود از ای ریکردم د یفکر م! یپسر دوست بش

 ره؟یپسر خودش رو بگ ي قهینرفته  شعوریزن ب نیچرا ا! در مورد دختر من بگه؟ دیکه به دهنش رس یهر چ بدهخودش اجازه 

:شد و گفت رهیبه رو به رو خ رشیش زد و با چشمان گرد و متحچانه ا ریآمده باشد، دستش را ز ادشیبه  يزیکه چ ییبعد گو و

 یتون یگه دخترت رو جمع کن؛ نم یم! پسر من بشه زیجا وا داده اومده گالو هیگه دخترت رو ببر دکتر حتما  یبه من زل زده م کهیا ا ا زن -

!بذار من جمعش کنم

چطور ! حرف ها را زده بود؟ آخر چطور و از کجا؟ نیمادر صالح آمده بود و ا واقعا یعنیشد؛  یخجل تر م یگفت و مهرانا ه یم یه نینسر

جز چند ... از او نگرفت  يزینکرد جز احساسش و قلبش چ يصالح بود؟ مبادا او گفته بود؟ اما صالح که با او کار يبود؟ مبادا نقشه  دهیفهم

!بوسه

خونش؟  یرفت ینم چرا مبدو دیخونش؟ من با یرفت یخوام بدونم چطور م یمهرانا م -

...مامان ما  -

:مبل نشست و گفت يمهرانا رو يحوصله از من من کردن ها یب نینسر

 لیقا یارزش چیهمه سال خدمتم به تو، عشقم به تو، ه نیا يو تو برا يندار يتو به من عالقه ا نکهیاونم ا رم؛یبگ جهینت هیتونم  یفقط م -

! از منه بیدونم البد من بد بودم و حتما ع ینم... برات کم نذاشتم؟ من که  يزیاما چرا من که چ ؛یتکش ،يمهرانا تو منو خرد کرد! ينشد

:درنگ گفت یب مهرانا

!ینه مامان تو خوب -

:زانو زد نیزم يتاب شد و مقابلش رو یب نینسر

آخه چرا؟ ؛یمن هست یتو تنها دلخوش. رو ندارم یاز تو کس ریپس چرا؟ من دوستت دارم، من عاشقتم، من که غ -

که  یاز سواالت. شد ینبود و به او نسبت داده بودند، داشت خفه م قشیکه ال ییو از خجالت، بغض  و حرف ها دیدانست چه بگو ینم مهرانا

!شد یآمد داشت منفجر م یرفت و م یذهنش م يهر لحظه تو

:اجزانه گفتمهرانا برداشت و ع يزانو يکرد و بعد سرش را از رو هیگر یکم نینسر

که  یکن یبگو تو هم باور م! ير یپسره نم نیبگو که دنبال ا! يذازینم نیمنو زم يبگو که رو! یاونو ول کن يخوا یپس به من بگو، بگو م -

.برزخ بده نیکنم مهرانا منو از ا یخواهش م! عشقش هوسه

:فتکه از حالت دردمند مادرش، ناراحت و آشفته شده بود، بدون وقفه گ مهرانا

!کنم یکنم؛ ولش م یباشه مامان، به خدا ولش م -
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و التماس  حتیحرف ها و نص يهمه . به خلوتشان پناه بردند يو زار هیساعت گر میهردو بعد از ن. دیآسوده او را در آغوش کش نینسر و

!لح را، آن عشق پرشور را فراموش کندتوانست صا یبه خود مشغول کرد، وگرنه او چطور م قهیدو دق دیفکر مهرانا را شا ن،ینسر دیو تهد

سخت . ردیگرفت از مادرش اجازه بگ میبه صالح زنگ بزند و در مورد مادرش و آمدنش پرس و جو کند، اما تصم لشیتا با موبا برخاست

.آورد یاعتماد مادرش را به دست م دیبود، اما با

هنوز  نکهیکرد؛ از حالت مرددش و از ا یم ایناهار مه يبرا ییغذاآشپزخانه  يتو نینسر. که از اتاق خارج شد، ترس برش داشت نیهم

:گفت یبا مهربان نیهم يبرا. شده يزیبود، حدس زد چ اوردهیلباس مدرسه اش را در ن

! حرفت رو بزن! زم؟یشده عز یمهرانا چ -

:گرفت و گفت یاز لحن مهربانش جرات مهرانا

!خوام باهاش حرف بزنم یم -

:چند لحظه به او زل زد عاقبت گفت کرد و یمکث نینسر

! بار نیآخر يبرا -

!آن ها تازه شروع شده بود نیریش يقصه ! توانست یشد، نم یبار؟ نه، نم نیآخر يبرا د؛یترس مهرانا

مهرانا؟ -

دوباره با همان  نینسر! را دست به سر کرد؛ اما نتوانست نیدروغ فعال نسر کیشد با  یم. دیدانست چرا نتوانست دروغ بگو ینم مهرانا

:تر از قبل گفت يبار جد نیقبل آشپزخانه را ترك کرد و ا یساعات یآشفتگ

 ؟یکن یپسره ازدواج م نیبا ا نکهیا ؟يفکر کرد یمهرانا جدا چ -

:گفت عیسر مهرانا

...مامان ما  -

:تر گفت میمال یکم نینسر

!ستمیراحت حرفت رو بزن؛ من مادرتم، دشمنت ن زمیعز -

:کودکانه گفت امهران

 ؟یکن یدعوام نم -

!برطرف شد میبودم که خوشبختانه نگران يا گهید زینه دخترم نگران چ -

.ندیو به او هم اشاره کرد که بنش نشست

! میبرس يا جهینت هیهست بگو تا با هم به  یحاال بگو؛ هر چ -

:گفت ییاصرار کرد راحت حرفش را بزند، باکم رو نینشست و چون نسر مهرانا

به ... اگه رفتم خونشون ... ذاشت  یاون به من احترام م م؛یبا هم دوست نبود يما اون طور یعنی... به خدا من ! میعاشق هم... مامان ما  -

! خواد باهام ازدواج کنه یعاشقمه و م ه،یاون پسر خوب. میرو بهتر بشناس گهیهمد میخواست یم! نبود ن،یکه شما نگرانش بود يزیخاطر چ

:زد و گفت يلبخند نینسر
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آره اونم ! یکن یاون پسر به خاطرت حاضره از خانوادش بگذره، اشتباه م ياگه فکر کرد ؛ینفر وصلت کن هیفقط با  ستیمهرانا تو قرار ن -

 یهرش، چه ممشترکتون گذشت، دوباره مادرش، خوا یچهار صباح که از زندگ! مونه یکه تا ابد عاشقت م ستین نیا يعاشقته، اما به معنا

!شن یبراش مهم م رشدونم کس و کا

:با عجله گفت مهرانا

!مجبورش کنم قهر کنه ایخوام اونو از خانوادش دور کنم  یاما من نم -

.شد، اما به خودش مسلط شد یحرص نینسر

درصد هم پسرش رو  هی یدر صالح حتما! واژه ها اسم برد نیمادرش از تو با بدتر! خوان ازت دور باشن یمهرانا اما اونا م يخوا یتو نم -

که پسر  ریدخترت رو بگ يچون کارشون اشتباست؛ به من گفت جلو میریدو تا جوون رو بگ نیا يجلو دیبه من نگفت ما با. مقصر ندونست

و خواهرش افتاد، اون مادر  ادیعشق سرد شد و  نیکنه، اما فردا که تب تند ا یامروز صالح عاشقته و باهات ازدواج م! منو از راه بدر کرده

اون وقت صالح  یکن یفکر م! شه یدختره خرابه و به کل منکر عشقش م نیگه مادرم گفت ا یم ،يانجام بد یکار اشتباه هیوقت اگه تو مثال 

! کنه یبرو برگرد مادرش رو انتخاب م ینه، ب! ه؟کن یانتخاب م نهیش یم

:را از او گرفت و ادامه داد یباف ایو رو شدنیمجال اند نینسر. سکوت کرد مهرانا

گه حق با توئه و مادرم حق نداشت در  یکالم م هی! گه؟ یم یچ نیخواسته به تو گفته؛ بب یامروز بهش زنگ بزن، مادرش هر چ نیاصال هم -

 هیاگه  نجایا رانه،یا نجایمهرانا چشمات رو باز کن دخترم، ا! مییمهم منو تو زم،ینداره عز بیگه ع یاحتماال م! حرفا رو بزنه؟ نیمورد تو ا

کوچولو پاشو کج بذاره بهش برچسب  هیذره،  هیدختر  هیاما اگه ! کرد یگن جوون بود و جوون یبکنه ته تهش م يپسر هزار تا کثافت کار

وست و چطور با هم د ینخواست بدونه شما ک یکه امروز مادر صالح کرد، حت يکار! زنن یکنن، انگ م یزنن، طردش م یخراب بودن م

منو هزار  يخونه  يگاو سرش رو انداخت تو هی...  هینه گذاشت و نه برداشت مثل  م؟ی؟ از چه سطح جامعه ایهست یتو ک م؟یمن ک ن؟یشد

!جمع کن ابونیتا حرف و متلک بارم کرد و ته تهشم گفت دخترت رو از خ

:ادامه داد يجد یلیخ نینسر

پسرش  يبعد چطور تو توقع دار! رفت، برگشت، حکم داد و محکوم کرد یطرفه به قاض کیکنه و  یفکر م يطور نیاون زن در مورد تو ا -

مثل االن تو رو  شهیمادر هم نیپسر با وجود ا نیضمانت بده که ا هیحاال به من ! باشه بندتیکم که تب عشقتون فروکش کنه، بازم پا هی

! گه یم یچ نیزنگ بزن بب ؛یبهش زنگ بزن ياجازه دارمامانم بد بود و سد راهم شد،  ینگ نکهیا يرااما ب. دوست داره

. زنگ خورد، اما جواب نداد یلیصالح خ یگوش. صالح را گرفت يبه دستور مادرش به طرف اتاقش رفت، اما در را نبست و شماره  مهرانا

:گرفت و گفت یصالح جان يصدا دنیبعد صالح خودش زنگ زد؛ مهرانا از شن هیثان ستیب بایتقر

!سالم الو -

:اتفاقات بود با تته پته گفت انیصالح که حاال در جر. باشد نینسبت به مهرانا خشوب يادیز دیترس یخورد و م یرا م نیخون ِنسر خون

...مهرانا مامانت  -

:گفت یبا ناراحت مهرانا

...مامان شما که خوب ...  چیمامان من ه -
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. را آزرد شیشدن گلو ریو حس تحق بغض

:گفت یراحتبا نا صالح

!رونیاومدم ب نایمامان ا ياالن از خونه ! بگم یدونم چ یمن اصال نم! رمیتقص یبه خدا مهرانا من ب -

:گفت عیسر مهرانا

!ما؟ يکه چرا اومده خونه  یبهش گفت -

:دیآورد و پرس نییرا پا شیصدا

 م؟یکه ما با هم دوست دهیاصال مامانت چطور فهم -

:فتو گ دیکش یقیآه عم صالح

!رون؟یب میبا هم رفت ادتهیرو  دیشب ع -

خب؟ -

دو سال  نیا يجالبه من تو! هییتو ساختمون دا ه،ییدختره که با دا نیپسر خواهرم گفته ا. بودن دهیخواهرم فرح و پسرش، من و تو رو د -

...دهن لق  ياون وقت پسره  دم،یبودم تو رو ند تونیکه همسا

:با خشم گفت نیهم يصالح به کار برد، آزرده شد؛ براکه » دختره« ياز کلمه  مهرانا

... یبهش گفت نجا؟یچرا مامانت اومده ا -

:عاجز و درمانده گفت صالح

! میصبر کن دیبا! بشه شیترسم طور یداره و م یقلب یناراحت ایثان ه،یبهش بگم؟ اوال االن عصبان یآخه من چ! مهرانا تو رو خدا -

:شد و گفت یحرص مهرانا

! هستم يدختر بد... حرف زده انگار من دختر  يطور هیاما مامانت  -

:همان طور مستاصل گفت صالح

!مهرانا یتو عشق من ؛یهست یدونم تو ک یمن م! مهرانا منم که مهمم -

ه مامان زد رو ک ییعقلش گفت همون حرفا. بود ستادهیا نهیدر اتاقش دست به س يشد که در آستانه  دهیمادرش کش يمهرانا به سو نگاه

!دل وامانده نیا... گه، اما دلش  یداره م

:دیبگو اریاخت یمهرانا را هل کرد و سبب شد ب نیعبوس نسر نگاه

! تموم شه دیبا مونیدوست یعنی...  نیا! شه ینم گهیاما د -

:ناباورانه گفت صالح

 یتا آروم بشه بعد باهاش حرف م میصبر کن دید حرف زده، اما باقبول دارم مامانم ب. کار رو نکن نیبا من ا! کنم ینه خواهش م! مهرانا -

!کنم یم شیراض يجور هیمامانتم با من؛ ! میزن

:اش گفت یباطن لیرغم م یبار عل نیا مهرانا

...شه  ینم یاما مامان من راض -
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:شد و گفت یعصبان صالح

منو  میتو زندگ يایبود ب نیفقط کرمت ا! ياز من؛ بگو جا زد يشدبگو خسته ! حرف دلت رو بزن ست؛یبحث مامان منو تو ن! نه مهرانا -

آره؟! صالح يو گور بابا يرو کرد فتیعشق و ک! ؟يبر يو وابستت بشم و بذار یعاشق کن

:شد و با خودش گفت یعصب نیچشمانش نشسته بود، نسر يکه تو یمهرانا را فشرد و از اشک يگلو بغض

»!کنه یم فیش تعرسوزناك واس يداره قصه ها معلومه«

.را از دست مهرانا قاپ زد لیو موبا دیهوا پر یب و

!الو، سالم -

.جا خورد صالح

به همون اندازه هم عاقل  ،يو به همون اندازه که به مادرت عالقه دار یعاشق یکن یخوام به همون اندازه که ادعا م یم انیمهد يجناب آقا -

... بیگه دختر من نانج یت ممادر. يو دست از سر دختر من بردار یباش

:دیو ملتمس نال انیگر مهرانا

!کنم یمامان خواهش م -

:عمدا ادامه داد نینسر اما

به هر صورت ...  شونیکنم، وگرنه ا یرو دوبله م شونیا يادبانه  یب يو خونه خراب کنه؛ البته من دارم حرف ها فیدختره من بد، کث -

بار منم که  نیوگرنه ا نمیشما رو اطراف دخترم نب گهیکنم د یخواهش م. نیم دست از سر دخترم بردارخوا یامروز دارم مودبانه از شما م

مادرتون ...  نکهیاونم ا رم،یشرط حاضرم شما رو بپذ هیفقط هم به ! هیک یواقع بیگم نانج یو به مادر نسبتا محترمتون م شما يخونه  امیم

!کنه یو از منو دخترم عذرخواه نجایا ادیشخصا ب

دانست آن زن خودخواه  یم! شوند نه حرف یعمل شناخته م يحرف را عمدا زد که هم دلش خنک شود هم به مهرانا ثابت شود همه پا نیا

.دیآ ینم یعذرخواه يبرا گریادب هزار سال د یو ب

 شیپ ي قهیچند دق نیدرش که همما يخانه . و دوباره به خانه شان رفت دیکش ینتوانست نفس بکشد؛ تلفن که قطع شد پوف یحت صالح

. آمده بود رونیزنگ زدن به مهرانا از آن ب يبرا

:اش گفت یذات ییمدرسه، مادرش تماس گرفت و با همان تندخو يقبل از رفتن به جلو ظهر

!خونه کارت دارم ایب -

شد، اما طبق معمول  یابتدا عصب. هرانا رفتهمادر م دنیبه آنجا رفت و مادرش گفت که به د عیسر ند،یچون نتوانسته بود مهرانا را بب و

 يدخترم رو هم رو يفحش به او داده و گفته جنازه  کیمعصومه، مادرش، به قلب دردش متوسل شد و با آه و ناله گفت مادر مهرانا هزار و 

!گفت؟ یرا م قتیحاال حق. ذارم یمدوش پسرت ن

 يجلو یحت گریآن دو د. آمد یکار خودش را کرده بود و مادر مهرانا هم کوتاه نم مادرش. بود دهیفا یو التماس ب دیهر حال دعوا، تهد به

زود قطع شد و پس از رفتن  یلیسر و ته خ یثمر و ب یدو بار به او زنگ زد و مکالمه شان ب یکیمهرانا . دندید یرا نم گریکدیمدرسه هم 

. عوض شد زیاز آن ساختمان، کال همه چ مادرشمهرانا و 



کاربر انجمن نودهشتیا  87نازنین  – نه من عاشق نیستم                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٤

گفت که مهرانا  یاو هم با خودش م! کرد صالحش را خواسته یبود، اما هر چه بود او مادرش بود و ادعا م نیها با مادرش سر سنگ ماه صالح

!قسمت من نبوده

.گرفت شیسابقش را پ یازدواج فرار کرد و پس از پنج ماه دوباره روال زندگ ریرا به نفع خودش کرد؛ چرا که از ز هیقض نیخوب ا اما

***

مرتکب شده بود، اما  یانگار که جرم! نیبود و شرمگ جیگ شتریب. اصال نتوانست بخوابد شبیخواب ناز بود، مهرانا د يروزبه که تو برخالف

!دیاز کنار روزبه برخاست، دلش لرز یواشکیصبح که آهسته و 

 ت؛یمثل امن ،یمثل وابستگ! خاص یحس. ا باز کرده بوددلش ج يتو زانیبود، امروز به همان م بهیغر شیبرا روزیبه همان اندازه که د روزبه

:به عکسشان نگاه کرد و با خودش گفت يا قهیصبح چند دق. به صالح فک هم نکرد یحت گریو خوب بود د نیریهرچه بود ش

»بود؟ بهیبه نظرم غر شبیپس چرا د! واقعا منم؟ نیا«

مثل اسفند . تخت نبود يمهرانا رو. ستیشد و به سمت چپش نگر زیخ مین! نبودچشمش را باز کرد و به کنارش نگاه کرد؛ مهرانا  کی روزبه

!دیاز جا جه

تخت را دور کمرش  يلباس ،پتو دنیقدر هول و هراس داشت که بدون پوش نیا. و گوشه و کنار اتاق را از نظر گذراند دیرا مال چشمانش

. برخاست شیو از جا دیچیپ

 زیشوم. رفت که همزمان مهرانا از آن خارج شد يآشپزخانه، به سمت اتاق خواب کنار يسالن، تو يتو. حمام را باز کرد، مهرانا نبود در

. سرش بود يو شال هم رو نیبلند، شلوار ج يچهارخانه 

:دیرا برانداز کرد و مشکوك پرس شیسر تا پا روزبه

 ؟يکجا بود -

.دیترس مهرانا

!بود... شده ...  فیکث! کردم یم زشیداشتم براتون تم... تراس ...  يتو -

:گفت یبا ناراحت روزبه

! خونته؟ نجایا ينکنه هنوز باور نکرد ای! ؟یمگه تو خدمتکارم ؟يکرد یم زیمن تم يبرا -

:گفت یبه سادگ مهرانا

!باور کردم -

:را شکست و گفتمهرانا سکوت . کلمه را از چشمانش بخواند نیا قتیخواست حق ینگاهش کرد؛ انگار م هیچند ثان روزبه

! لباس بپوش رون؟یب دیاومد يطور نیچرا ا -

:زد يلبخند روزبه

!میبر ایب -
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کجا؟ -

! حموم -

.از خجالت سرخ شد مهرانا

من جلوتر برم؟ ای ير یتو اول م! کردم بابا یشوخ -

:گفت عیروزبه معذبش کرده بود، سر انیعر مهیکه وضع ن مهرانا

!شدم فیشه اول من برم؟ آخه کث یم -

.به اتاق و تراس اشاره کرد و

:گفت روزبه

.برو -

.از کنارش رد شد عیسر مهرانا

مهرانا؟ -

.نگاهش کرد یبا ترس و نگران مهرانا

!بله -

!تراس نرو يتو گهیخانمم د -

.چشم -

مهرانا؟  -

بله؟ -

:و بعد نگاهش کرد و گفت دیرا بوس شیلب ها یحرف چیه یشد و ب کشینزد روزبه

!از منم نترس -

:صادقانه گفت مهرانا

! ترسم یازتون م نیگرد یطور جلوم م نیا یتا وقت -

:دیبه خودش انداخت و پتو را باال کش ینگاه روزبه

!دیببخش -

 ياررود و اگر قر یبه شرکت زد و اطالع داد نم یسر صبر اتاق را مرتب کرد، زنگ. گاز کرد يرا رو يبه حمام رفت و روزبه کتر مهارنا

. هست به پدرش محول شود

البته به جز  د؛یآ یدهد که به خاطر حال مهرانا به شرکت نم یم حیتوض شینداشت شخصا به پدرش زنگ بزند، فکر کرد بعدا برا جرات

 ادی .روند یمهرانا سرما خورده و تا آخر هفته به چالوس م دیخواست بگو یم. آمده نداشت شیپ يایخبر از حال او و قضا یآرزو کس

.پوشاند یمستانه صورتش را م ياافتاد خنده  یکه م شبید
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به خودش  ینگاه نهیآ يتو. هوا داخل اتاق نشود، همان لباس ها را دوباره تنش کرد یآمد و از ترس روزبه که ب رونیاز حمام ب مهرانا

دانست چرا دوست دارد در نظر  یفت، نمر شیدستش به سمت لوازم آرا اریاخت یب! یکبود و زخم. انداخت، وضع صورتش افتضاح بود

خاطره  چیه نکهیاز ا. دیرس یبود و در آغوش روزبه عاشق و آرام به نظر م بایبه عکس دو نفره شان افتاد، ز گاهشن! جلوه کند بایروزبه ز

. شد نینداشت غمگ يا

قرمز و  شرتیروزبه ت. را شانه زد شیبرداشت و موها کرد که مهرانا هول شد و شانه را يسالم بلند. صبحانه داخل اتاق شد ینیبا س روزبه

. بود دهیپوش یشلوار گرمکن مشک

گردنش فرو  يگود يو سرش را تو دیاو را از پشت در آغوش کش. به هم نگاه کردند نهیآ يو هر دو تو ستادیا نهیسرش مقابل آ پشت

:کردکرد و پچ پچ  کیرا به گوشش نزد شیلب ها. دیکش قیعم ییکرد و نفس ها

 زم؟یعز یخوب -

.بله -

.مهرانا راحت باش -

!حتم... را  -

:دیاو را به طرف خودش چرخاند و پرس روزبه

م؟یمن ک -

.شوهرم -

:دستش را دور کمرش حلقه کرد و گفت روزبه

!»عشقم«یبگ نهیدرستش ا -

.باشه -

.دیرا دوباره بوس شیو لب ها دیخند روزبه

.میصبحانه بخور ایب -

. کرد و به دستش داد نیریرا ش شیروزبه چا. شده بود دهیچ يچا وانینان تافتون و دو ل مرو،یبزرگ، ظرف خامه، عسل، ن لوریس ینیس يتو

:دیمقدمه پرس یمهرانا ب

م؟یکرد یعروس یما ک -

.و دو روزه یس بایتقر -

 م؟یاز کجا با هم آشنا شد -

:به صورتش انداخت و با خودش گفت یقینگاه دق روزبه

»!يتکرار يباز همون سواال يوا«

...مامانامون با هم همکار بودن، هر دو پرستارن  -
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 شیروزبه با حوصله برا. بپرسد يادیخواست سواالت ز یاما دلش م. جواب دادن ندارد، پس سکوت کرد يحس کرد روزبه حوصله  مهرانا

!گرفت، چون مهرانا خامه دوست نداشت یلقمه م مروین

لم داد و آرنجش را  شیتخت نشسته بود، همان جا رو به رو يگذاشت و چون مهرانا دو زانو رو نیزم يرا رو ینیه روزبه ساز صبحان بعد

:گفت د،یکش یم یمهرانا که از طرز نگاه روزبه به صورتش خجالت. بدنش کرد لیحا

!من ظرف ها رو ببرم آشپزخونه -

.حرفش نشد يانگار متوجه  روزبه

!بگم؛ زدم صورت ماهت رو داغون کردم یدونم چ یمهرانا نم! نهدستم بشک یاله -

:گفت يطور نیو هم دیکش رونیمهرانا دستش را ب. دیصورت خودش کوب يبعد دست مهرانا را گرفت و چند ضربه تو و

!نداره یبیع -

بعد چشم ها، گونه، چانه و  یشانیاول پسر و گردن از مهرانا بلندتر بود؛ بعد سر صبر  کینشست که  يو طور دیخودش را باال کش روزبه

. دیلبش را بوس

:نگاهش کرد و گفت روزبه

فکر کردم حاالست ! مردم یگم؛ داشتم م یرو م شبید... اون پسره  شیپ یرفت... تو  یوقت ؟یمنو درك کن یتون یچکار کردم مهرانا؟ م -

خواستم بکشمتون؟ یم یکن یباور م...  دمیکه دستتون واسم رو شه، اما حرفاتون رو شن

:روزبه برخاست و گفت. تلفن قطع بود روزیاز د. در کشاند يزنگ تلفن خانه نگاه هر دو را به سو يصدا

!غلط نکنم مامانته -

.زد یبه سمت تلفن رفت، اما برخالف انتظارش آرزو بود که تند تند حرف م و

بعد از اون طرف مامان مهرانا ...  ير ینم یگفت تو هم گفت يریه که خانم مشر یبابا زنگ زد شرکت بگه نم...  يشد چارهیب... الو روزبه  -

الو روزبه گوشت با منه؟! اونجا انیب دنیبابا مامانم لباس پوش... گفت  ییزایچ هیهم زنگ زد و 

:بالفاصله گفت روزبه

اد؟یخانمم م نینسر -

...روز ...  يوا! کنم یخودم خبرتون م دیبابا بهش گفت صبر کن! نه فکر نکنم -

 ؟ينزد یآرزو تو که حرف -

 ؟یکن یروزبه حاال چکار م! خودم رو متعجب نشون دادم یتازه کل. ام وونهیمگه د! نه به خدا -

:گفت یبا کالفگ روزبه

 ؟يدیفهم ،یباشه الم تا کام حرف نزن ادتیاما تو هم  ،یچیه -

مهرانا چطوره؟! نه اصال -

!فعال خداحافظ! خوبه -

.سرش بسته بود يباال یکوچک پسیرا با کل شیحاال موها. بود ستادهیدر اتاق ا يدر آستانه  رانامه
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شده؟  یچ -

:گفت يمهرانا شد و با خونسرد يمتوجه  روزبه

... نجایا انیمامان بابام دارن م ،یچیه -

چرا؟  -

... بلندگو گرفته دستش  هیاز قرار مامانت  -

نداشت و  یکنترل تشیخشم و عصبان يبود که اصال رو یو خطرناک یدر نظرش روزبه مرد عصب. دیست چه بگودان یسکوت کرد، نم مهرانا

.شود یهر لحظه امکان داشت وحش

.ترس مهرانا شد يو نگاهش کرد، کامال متوجه  ستادیا شیرو به رو روزبه

!جواب بده اون منم دیهم با ینترس، اگه کس زم؟یشده عز یچ -

.که مهرانا اصال انتظارش را نداشت او را در آغوش گرفت یو محبت یبا مهربان و

!بهت نگاه چپ کنه یذارم کس یمن نم! خانمم ینترس -

:گفت یو به شوخ دیاو را عقب کش بعد

! شم یهمه م فیاز خودم که حر ریغ -

!زد؟ یکتکش م روزیآن که د ایطور مهربان و با محبت بود،  نیا نکهیواقعا روزبه که بود؟ ا. نزد یباز حرف مهرانا

:مهرانا گفت عاقبت

مامان من؟... به شما زنگ زد  یاالن ک -

.خطاب کرد، خنده اش گرفت» شما«او را  نکهیاز ا روزبه

.آرزو بود -

آرزو ؟ -

!گهید شیدید روزید! آره، خواهرم -

روز؟ید -

:گفت یبا شرمندگ روزبه

!خواهر شوهرت یبه عبارت ای! اومد گفت روانشناسته، آرزو بود، خواهرمکه ... رفت بهت بگم اون خانمه  ادمیآخ  -

!خواهر شما بود؟... اون  -

! کنه يباز ینقش نیمن ازش خواستم همچ. نداشت يریاما اون تقص د،یببخش -

گرفتم تو  یمن فراموش دیوخواست بگ ینگاهش کرد؛ م يمهرانا با دلخور. دیفهم یدختر را م بیعج ينگاه ها و کارها يمهرانا معنا تازه

:فکر کرد. کالفه و نگران آمدن مادر و پدرش است یلیمشخص بود خ. روزبه سوخت ياما دلش برا! یگ یدروغ م يطور نیچرا ا

».فتهیهمه اتفاق ب نیمن ناخواسته باعث شدم ا! منه ریخرده از ماجرا تقص هیباشه  یچ هر«

:شد و گفت کیکرد نزد یروزبه که کنار پنجره، کوچه را نگاه م به
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...من  -

:مهرانا صاف نگاهش کرد و گفت د؛یبه سمتش چرخ روزبه

! دیمن باور کردم که شما شوهر من هست -

:دستانش را باال برد و گفت يبا حالت بامزه ا روزبه

! م؟یپس مشغول بش! شکرت ایخدا -

!هان؟ -

:و گفت ستادیا شیرو به رو. دیخند روزبه

... پس ! ن شوهرتم؟م یگ یمگه نم -

:گفت عیگر گرفت و سر مهرانا

 حیگم مقصر بودم و براشون توض یبه مادر و پدرتون م... من ... شما به جا بوده  تیاو که عصبان يخب من متوجه ! بود نیمنظورم ا! نه نه -

! کنن یاونام شما رو دعوا نم يطور نیدم؛ ا یم

:گفت يجد یلیخ. تازه مقصودش را گرفت و اخم کرد روزبه

حرف  روزیدر مورد اتفاقات د يندار یحق! گم دعوامون شده و مقصر منم یبشه من م یهر چ! ؟يدیمهرانا، فهم یزن ینم یحرف! اصال -

!یگرفت یو بازم فراموش نیزم يبفهمن خورد دیاصال اونا نبا ؟یمتوجه هست ،یبزن

»بازم؟« دیپرس یم دیتوجه نکرد و اال با قایدق مهرانا

...خه آ -

:خشن تر از قبل گفت روزبه

!زنم یمگه من با شما حرف نم -

:تر از قبل گفت میمال ،یبه عقب برداشت روزبه با ناراحت یاز ترس قدم مهرانا

 ؟یحاال منظورم رو گرفت! خوام خانوادم در مورد شما قضاوت بد کنن یمن نم زمیعز -

:و حرف شنو گفت عیمط مهرانا

! دیشما بگ یچشم هر چ -

:کرد شیدعوا یشد و به شوخ کشینزد روزبه

!خورمتا یشما، م یبه من بگ گهیبار د هی -

:گوشش گفت ریروزبه در آغوشش گرفت و ز. دیخند مهرانا

بخورمت؟ شبیمثل د يایم -

.مهرانا منظورش را گرفت تازه

!نه -

:دیخند روزبه
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چرا؟ -

! بسه گهینه د -

آخه چرا؟ -

:گفت یبه سادگ مهرانا

!به تو عادت کنم، بعد حاال... کم به شمـ  هیمن  نیحاال بذار -

از عالم  فون،یمکرر زنگ آ يشدند که صدا یآغوش هم داغ م يهر دو داشتند تو. شد دنشیاعتنا به او مشغول بوس یو ب دیخند روزبه

. که داشتند درشان آورد یخوش

:زمزمه کرد یو به شوخ دیکش یقینفس عم روزبه

! باشه تا بعد. دنیه وقت خوردنت شد رسک یهمچ -

:گفت عیدر را باز کند، اما مکث کرد و سر رفت

باشه؟ ؛ياینم رونیاز اتاق ب -

.چشم -

:زد و گفت يلبخند روزبه

! نداشتم و روزبه مقصره يریمن تقص یگ یگفت م یهر کس هر چ! یزن یهم نم یحرف -

...آخه ... آخه  -

:و گفت ستادیا شیرر زنگ، رو به رومک ياعتنا به صدا یب روزبه

باشه؟ ،ینگ يزیچ یقول بده به کس ،یبزن یحرف نیاگه جز ا یمن ونیمهرانا مد -

:مهرانا انداخت و آهسته گفت يبه چهره  ینگاه. را باز کرد یرا زد و در اصل فونیآ

...برو اومدن . کنم یردشون م يجور هیق؛ اتا يتو انینم نایمامان ا! یگم حموم یم. این رونیاتاق، صداتم زدم ب يبرو تو -

غضبناك از آسانسور  ي افهیهم با ق دهیخندان، فر يبا چهره  ثمیم. داخل اتاق شد و با ترس و لرز همان جا کنار در نشست عیسر مهرانا

که موج خشم  زیر يبا خنده ا ،یتوانست و عاقبت هم بعد از سالم و احوالپرس یاما نم رد،یدارد جذبه بگ یسع ثمیمعلوم بود م. خارج شدند

:داشت گفت یپ ررا د دهیفر

!دیپر یم نییخانم مثل گندم برشته باال  و پا نینسر ؟يچکار کرد -

! ثمیبس کن م -

مفصل صبحانه نفس  ینیس دنیبا د زیقبل از هر چ. خانه به گردش در آمد يتو دهینگاه فر. کرد تیهر دو را به طرف سالن هدا روزبه

:و آرام تر از قبل گفت دیکش یراحت

لو؟یکو ن -

.خوبه مامان -

:مبل لم داد و آهسته زمزمه کرد يرو دهیفر
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! من شیپ ادیمهرانا ب یگه مهرانا حال نداره؛ روزبه هم ناراحته بذاره چند وقت یم! ن؟یگه نسر یم یپس چ -

:گفت عیسر روزبه

! خود یب -

.ختیر يچا شانیداخل آشپزخانه رفت و برا و

اد؟یمهرانا کو؟ نم -

! حمومه... تو  -

کرد آن  یآورد و دعا دعا م يروزبه چا. رفت یهم مدام چشم غره م دهیروزبه را هم به خنده واداشت و از آن طرف فر ثم،یم زیر ي خنده

ز فرصت استفاده کرد و ا دهیفر. هر دو به آسمان رفت يزد که قهقهه  یگوش روزبه حرف ریسرش را جلو برد و ز ثمیم. ها زودتر بروند

. در اتاق را گشوده بود دهیو به خودش بجنبد فر دیایخواب رفت تا روزبه ب اقبه سمت ات یواشکی

به وجود آورد و  یآن یو آن طور که معصومانه کنار در چمباتمه زده بود، تعجب و نفرت! و هراسان گانهیمهرانا با آن سر و وضع،  نگاه ب دنید

:زمزمه کرد

!زم؟یعز! امهران -

:و خطاب به روزبه گفت دیکش یغضبناک ادیفر و

!نجــــایا ایب -

. وحشت کرده بود یکه ظاهرا خونسرد بود، اما حساب یو در حال دیکش یپوف روزبه

و  يدلخور يسالم کوتاه و سرد را پا نیاز اوضاع و احوالش نداشت، ا يخبر دهیکرد که چون فر یبود، سالم کوتاه ستادهیکه حاال ا مهرانا

:کشاند، گفت یدستش را گرفت و همان طور که دنبال خودش به راهرو م. وحشتش از روزبه گذاشت

 ؟يطفلک چکار کرد نیتو با ا! روزبه هیچه وضع نیا -

مهرانا  از کنار روزبه رد شد و مقابل. عروسش، کبود و وحشت زده بود يبایصورت ز! شوکه شد بایو تقر دیماس ثمیم يلب ها يرو لبخند

. ستادیا

شده؟ یدخترم چ -

:دستپاچه گفت روزبه

!بابا -

!خفه شــــو -

 د،یترس یکه روزبه، به شدت از آن م یبا خشم ثمیم. کرد یمهرانا هاج و واج نگاهشان م. طور حرف بزند نیا ثمیروزبه توقع نداشت م انگار

:به جانبش رفت و گفت

!شعور؟ یب هیچه کار نیا! بود؟ نیاون همه بدو بدو واسه ا -
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به حرف  دیبا! بوده یدانستند دعوا سر چ یاز آن طرف آن ها که نم زش،یهر چه بود روزبه پسرش بود و فرزند عز. دیلبش را گز دهیفر

داد تنها با او  یم حیبود، اما ترج یگرچه از دستش عصب. خرد شود تشیمهرانا شخص يخواست جلو ینم. دادند یهر دو طرف گوش م يها

:خطاب به مهرانا گفت نیهم يزد؛ برا یرف مح

! میلباس بپوش بر زمیعز -

:دینگران مهرانا انداخت و پرس يبه چهره  ینگاه روزبه

کجا؟ -

...بوده که  ییچه دعوا نیا! شما معلوم بشه يدعوا فیما تا تکل يخونه  ادیمهرانا م -

:نکرد و گفت دهیبه فر ییاعتنا ثمیرا خورد، اما م حرفش

 ؟يدادم؟ اصال تا حاال از من کتک خورد ادتیمن زدن  -

!نه -

! ؟يبود که تو کرد يچه غلط گنده ا نیپس ا -

:گفت عیزد به اتاق برد و سر یم جیمهرانا را که گ ده،یفر

!میلباس بپوش بر زمیبدو عز -

!شد یم یعصب ثمیم یآن دو باشد، مخصوصا که وقت يخواست مهرانا شاهد گفتگو یدلش نم ادیز

.حرف ها بود نیتر از ا یعصب ثمیاما م د؛یبه روزبه نگو يزیمهرانا چ يکرد که جلو یحال ثمیآمد و با چشم و ابرو به م رونیاز اتاق ب دهیفر

! نیماش يشما لطفا برو تو -

:در داد زد يفقط جلو. از کنارشان گذشت یبا ناراحت دهیفر

!ایبزود . منتظرم اطیح يمهرانا، من تو زمیعز -

:گفت ثمیکه او داخل آسانسور شد، م نیهم. را بدرقه کرد دهیبا اخم و غضب فر ثمیم

بدم؛ هان؟ یمن جواب مادر مهرانا رو چ -

:بالفاصله گفت روزبه

!نداره یمهرانا با من مشکل! میگرد یچالوس و برم میر یچند روز م هیما  د،یمهرانا رو نبر! کنم یبابا خواهش م -

که مهرانا  يطور. به صورت روزبه نواخت یمحکم یلیاز کف داد و س اریحرف چنان برافروخته شد که اخت نیبود، از ا یعصبان یلیکه خ ثمیم

:دلش گفت يتو. رفتن است يکه حاضر و آماده  دیاو را د یچشم ریروزبه ز. دستش بود يشالش تو. وحشت زده از اتاق خارج شد

»!؟یلعنت ير یا متو چرا کفشت جلو پات جفت شد؟ کج اه«

:با تحکم گفت ثمیم. حرف بزند دیترس اما

!بابا میبر -
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شد، نگاه  یاز کنار روزبه که رد م. سرش انداخت يو وحشت زده راه افتاد و با دستان لرزان شال را رو عیمهرانا مط. زد رونیاز خانه ب و

روزبه با تبسم و آهسته . سوخت شیخواهد برود؛ دلش برا یمافتاده و ن ریمعلوم بود گ. اشک آلود و مرددش را به صورت او انداخت

:زمزمه کرد

.دوستت دارم -

!مهرانا -

:بلندتر گفت یالنه کرده بود، کم شیگلو يکه تو یروزبه با بغض. هر دو را از جا پراند ثمیبلند م يصدا

! نگران نباش! برو -

!روزبه با سر اشاره کرد که برو. زبه افتادرو ي غهیصورت سه ت يرو ثمیانگشتان م يمهرانا به جا نگاه

:تلخ تر از قبل گفت ثمیم. از خانه خارج شده بود گریگونه اش سر خورد، اما د يرو یطاقت شد و قطره اشک یب مهرنا

! یدور برداشت یلیبخوره؛ خ يباد هیخونه تا سرت  يبمون تو! لیشرکت تعط يتا اطالع ثانو -

. شدند دیبعد از مقابل چشمانش ناپد يا هیکرد و ثان تیهدا مهرانا را به سمت آسانسور و

:و زمزمه کرد دیصورتش کش يرو یدست! شد؛ ساکت شد، غم گرفت، تنها شد یخانه خال. در را بست روزبه

مهرانا من چکار کردم؟  يوا -

به داخل اتاق رفت و مثل . فشرده شدو قلبش  نه؟یقدر سنگ نیدست منم ا یعنیبا خودش فکر کرد . سوخت یم يپدر بدجور یلیس يجا

!شانیو سرد بود؛ به عکس عروس یشد، خال دهیاول نگاهش به تختخواب کش شهیهم

.»مهرانا روزبه«مهرانا با سر انگشتانش نوشته بود . افتاد نهیبخار آ ينگاهش رو. حمام شد داخل

. آب گم شود ریز شیدوش رساند تا اشک ها ریشکست، اما خودش را ز بغضش

***

 رونیاش را ب یدنینوش ي شهیش نت،یکاب يحمام به سمت آشپزخانه رفت و از پشت جاسازش تو يروزبه با حوله . گذشته بود یساعت مین

:انداخت و زمزمه کرد شهیرنگ ش یعسل عیبه ما ینگاه. دیکش

!روز مبادا نمیا -

:حوصله گفت یب باز آرزو بود و. تلفن بلند شد يرا پر کرد، صدا السشیکه گ نیهمچ

اومدن؟  نایمامان ا -

:مقدمه و تند تند گفت یآهسته مثل صبح ب ییبا صدا آرزو

!روزبه سه شد رفت يوا -

تو؟ یگ یم یچ -

!اومدن نایبود که مامان ا نجایمامان مهرانا ا -
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.ولو شد يبژ ناهارخور یصندل يرو روزبه

!نه؟ -

. خوام دخترم رو ببرم یپا داشت و گفت م هیبحث کردن، اما مرغش  یکل! بود غش کنه کینزد دیکه صورت مهرانا رو د نیهمچ! آره بابا -

من  دیموقع رفتنم گفت، حرمت خونتون و نون نمکتون رو نگه داشتم، اما به روزبه بگ. نذاشت رنیمامان بابا خواستن جلوش رو بگ یهر چ

!صاحبش شیر خیباشه، اما مال بد ب. دخترم رو بردم

:اباورانه گفتن روزبه

شد؟ یمهرانا چ -

. ختیر یبابا اون بدبخت که هنگ کرده بود و فقط اشک م یچیه -

:آمد که داد زد دهیفر يصدا

؟یزن یبا روزبه حرف م ه؟یآرزو ک -

:گفت یبا دستپاچگ آرزو

!نه مامان -

:داد زد دهیفر

! سرمون شده يتو یچه خاک نمیبب نجایا ادیبهش بگو ب -

:گفت آهسته آرزو

!روزبه يوا -

:قاطعانه گفت روزبه

 ؟يکه نزد یآرزو حرف -

!نه به قرآن -

دوبارش نزد؟ یاز فراموش یمامانش که حرف -

!نه بابا -

! امیبگو االن م نایباشه خداحافظ؛ به مامان ا -

:دیداد کش تیبا عصبان. زنگ زد که رد تماس کرد نینسر لیبه موبا اول

 ؟یکن یقطع م رو یرو من گوش یلعنت -

 یزنگ زد؛ م ثمینشست م نیتا داخل ماش. است دهیفا یب نینسر يرفتن به خانه  یکنون تیدانست در وضع یم. تاب مهرانا بود یب دلش

. رود یبه آنجا م کراستیخواست مطمئن شود که او 

او ! از ابتدا دروغ گفت. ا خودش مرتکب شده بودخطاها ر يکرد باز همه  ینگاه م هیگشت، اما از هر طرف که به قض یدنبال مقصر م روزبه

!گرفت که مهرانا مال منه جهیشد؛ اما خودخواهانه نت دهیزد و باز فکرش به سمت صالح کش یمهرانا را گول م دینبا

:مقدمه گفت یروزبه ب نیدیبا د دهیفر. هم که مدرسه بود نیو در حال رفتن به دانشگاه بود؛ رام دهیلباس پوش آرزو
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 ؟يدختر مردم رو ناکار کرد يطور نیا يکه زد هییچه دعوا نیا وونهیخه دآ -

:داد گفت یبه پدرش انداخت و چون ظاهرش آرام نشان م ینگاه مین روزبه

! دعوامون شده، اما مقصر منم... دختر مردم زنمه مامان  -

:که از برخوردش با او هنوز ناراحت بود، آرام تر از قبل گفت ثمیم

 ش؟یزد یچرا گرفت يه تو مقصر بودپس اگ -

.کرد میبود که عصب ییزایچ هی! دعوامون رو بگم اتییخوام جز ینم! شدم بابا یعصب -

:گفت ظیبا خشم و غ دهیفر

شته بذار منم راه دفاع کردن از بچم رو دا. دراز باشه نینسر يبذار من زبونم جلو! هست پس به ما هم بگو ییزایچ هید پسره نادون، اگه  -

.باشم

:کرد، گفت یکه خشمش را کنترل م یو در حال دیکش یقینفس عم روزبه

دونم چطور  یندارم، خودم م ازیمنم به دفاع ن! کرد؛ حق نداشته زن منو ببره یدخالت م دیخانم نبا نیمامان مقصر اون دعوا منم، اما نسر -

!خانم رو قانع کنم نینسر

:گفت ثمیبزند که م یآمد حرف دهیفر

!فقط زود. مشکل توئه پس خودتم حلش کن نیا! خب اریبس -

:به شوهرش انداخت و گفت یناباورانه نگاه دهیفر

. کرد یاستفاده از کتک و زور از عقلش استفاده م يبچه است، عقل اگه داشت به جا نیا! تو یگ یم یچ -

:حوصله گفت یب ثمیم

!دخالت نکن... تونن حل کنن  یزن و شوهر رو فقط خودشون م يدعوا -

:شد و گفت یعصب دهیفر

جواب  هیتونم  یمن نم یاومده دخترش رو برده؟ واسه چ نینسر یروزبه زنش رو زده؟ واسه چ یواسه چ! هیبه چ یبدونم چ دیمن با -

بدم؟  نیدندون شکن به نسر

:طعنه زد روزبه

!واسه دوستتون، وگرنه زن من کتکم خورد، خورد دیتجواب دندون شکن هس هیکردن  دایراه واسه پ هیشما فقط دنبال  قایدق -

:با خشونت گفت ثمیم

!روزبه-

:گفت یبا کالفگ روزبه

!مهرانا رو ببره؟ نیشما چرا اجازه داد -

:حوصله تر از او پاسخ داد یب دهیفر

! زنه یفقط هول خودش رو م! ماه ينبردش کره ! بس کن تو رو خدا -
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:تم کند، رو به روزبه گفترا خ لهیخواست غا یکه م ثمیم

!فعال صبر کن! شرکت میبر -

.بزند یخواست حرف روزبه

!گفتم صبر کن -

.را گرفت نینسر يروزبه دوباره شماره . هر دو از خانه خارج شدند و

».باشد یمورد نظر خاموش م مشترك«

:داد زد تیبا عصبان روزبه

رو خاموش کرده؟ لشیموبا -

:و گفت دیکش یپوف ثمیشدند، م نیماش سوار

!صبر کن بچه -

. چند لحظه بست يداد و چشمانش را برا هیاش تک یسرش را به صندل. سکوت کرد روزبه

:دیپرس يشتریراه افتاد و با آرامش ب ثمیم

ه؟یناموس هیقض -

:کوتاه گفت یلیاش جا به جا شد و خ یصندل يتو روزبه

!من شد ریتقص -

:زد و گفت يلبخند ثمیم

!ه؟یباز نیفرد هیپس قض -

!تلخ و کوتاه د،یخند روزبه

!بابا ولمون کن -

!زد پس گردنش یکی ند،یاز آن حال و هوا در آ نکهیا يبرا ثمیم

!هیلیکره خر چه زن ذل -

.دیدوباره خند روزبه

!خب بابا من مقصرم، بگم اون مقصره؟ -

:شمرد و گفت متیفرصت را غن ثمیم

...اون ... بابت  -

:و گفت دیخند روزبه

!يدیخواست که زحمتش رو کش یم يریهوا گ هیسرم ! دمت گرم بابا -

:گفت یبه شوخ ثمیم

مقصر بود؟ یتو و مهرانا ، ک يتو دعوا ،یحاال نگفت -
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:و گفت دیخند روزبه

!نگو، اما اون یبه کس -

:گفت یو به شوخ دیغش غش خند ثمیم

! بنازم ضرب شصتت رو! پس حقش بود -

:انداخت و گفت نییرا پاسرش  روزبه

!زدمش یم دیمن نبا یول -

:گفت یخنده اش را قورت داد، اما با مهربان ثمیم

 ؟یمونیحاال پش. يزد یباهاش حرف م دیبا ش،یزد یم دینبا! نه -

!مونمیپش یآره، مثل چ -

.دیدوباره خند ثمیم

! دارم یمن تو خونم سگ نگه نم -

:با خنده گفت روزبه

! مونمیبود که مثل خر پش نیمنظورم ا -

! ياالغ سوار میر یپس امشب م ییجانم بابا يا -

.دندیهر دو خند و

مهرانا را با خودش برده  يخبر چیه یب نینسر. داد یمرد، اما بروز نم یداشت م! روزبه يو پر از خشم برا یروز گذشت؛ سه روز جهنم سه

.روند ینگفته بود کجا م به مادر خودش هم یدانست حت ینم یبود، اما کجا؟ کس

جدا روزبه داشت . گفت یم راهیهم به خشم آمده بود و در خلوت پشت سر دوستش بد و ب دهیفر یروزبه، حت زانیو آو یعصب ي افهیق از

.خورد و نه آرام و قرار داشت یمرد، نه غذا م یم

با او  یبه روزبه نزد و به اتاقش رفت تا پنهان یابتدا حرف .زنگ زد تماس برقرار شد نینسر لیبه موبا ثمیم یشب سوم بود؛ وقت باالخره

. کرد ساکت بماند یم یسع یلیکه آنجا حضور داشت، خ دهیفر. صحبت کند

...گفتن زن و شوهر دعوا کنند  میاز قد! پسر من بد، نادون، اما شما چرا! خانم نیدست شما درد نکنه نسر -

:گفت ینسب یبا آرامش د،یرا د ثمیکه سکوت م نینسر

 يدیو به ام دمیسال دخترم رو به دندون کش ستیب! دیحال منو درك کن...  دیاما شمام قبول کن ستم،یجناب گلزار بنده ابله ن رینخ -

! طور شکنجه بده نیرسمش نبود که دخترم رو ا نیشوهرش دادم؛ ا

:که گفت ثمیحرف م از

!بوده یدعوا سر چ میدیما آخر نفهم -

:زده گفت رتیه شد و حشگفت زد نینسر

! به شما نزده؟ یروزبه حرف...  یعنی -
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:عمدا گفت ثمیم

 یخودتون خوب م! بده یلیحال پسرم خ د؛یرو تمومش کن يباشک باز میقا نیکنم ا یمن ازتون خواهش م! گه من مقصرم یفقط م! ریخ -

که روزبه  ياز کار. دن یو اشتباه بروز م بیعج يس العمل هامختلف عک يتایموقع يتو یچقدر مهرانا رو دوست داره، اما آدما گاه دیدون

...چون ! گناهه، خوشحالم یگه مقصره و مهرانا ب یهمه جوره تحت فشاره و بازم م نکهیندارم، اما از ا يارکرده اصال قصد طرفد

:گفت تیقاطع با

مهرانا  دیبه من بگ نانیحاال شما با اطم! کم تر یکی شتریب یکیزن و شوهر هر دو مقصرن؛ حاال  يدعوا يتو دیدون یچون هم من هم شما م -

! ستین یمنطق یو ب وانهیپسر من آدم د ره؛یتقص یب

:گفت یهل شد و با دستپاچگ نینسر

!بوده دیبراشون مف يدور نیفکر کنم ا. مسافرت به خاطر خودشون بوده میاما اگر هم االن اومد ره،یتقص یگم دخترم ب یراستش منم نم -

شما زنش . باشه یکنم روزبه شوهر مهراناست و حق داره عصبان يادآوری دیضمنا با! بچگانه است... باشک  میو قا يخبر یبله، اما ب يدور -

...رو 

:گفت نینسر

رف بزنه، فکر اصرار داره حتما با روزبه ح! بودم اما راستش االن به خاطر مهرانا زنگ زدم یعصبان یلیمن خ. حق با شماست يبله، تا حدود -

! کنم دلتنگشه

د؟یتونم بپرسم االن کجا هست یم دیببخش -

.مشهد -

!مشهد؟ -

!بله... بـ  -

:و گفت دیکش يآه بلند ثمیم

.دیرو خاموش نکن لتونیلطفا موبا! رهیروزبه تماس بگ گهیربع د کیگم  یمن م دیخب شما قطع کن اریبس -

! بله، چشم -

:خشمش را همراه نفس داغش فوت و زمزمه کرد مثیم. را قطع کرد یگوش نینسر

! وانهیزنِ د -

:دیکه کنج اتاق نشسته بود پرس دهیفر

! رفته مشهد -

.آره -

! پسرم رو دق دادن! واقعا که -

:با خشونت گفت ثمیم
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شت سر مهرانا حرف بزنه؛ هر پ یکس ادیکه بدش م یدون یم! اعصاب روزبه رو متشنج نکن ایخاله زنک باز نیکنم با ا یخواهش م دهیفر -

 ؟يدیهست به خودشون مربوطه، فهم یچ

. از همان جا روزبه را صدا زد ثمیاز اتاق خارج شد و م یبا بغض و ناراحت دهیفر

حوصله  یداخل اتاق شد و ب نیدرب و داغان و غمگ ي افهیکرد،با ق یم يسه روز به درخواست پدرش شب ها را آنجا سپر نیا یکه ط روزبه

:فتگ

بله؟ -

:مقدمه گفت یب ثمیم

.کردم یبا مادر مهرانا صحبت م -

.از خشمش بود نیو ا دیبه صورت روزبه دو خون

کجاست؟  -

!مشهد -

:داد زد بایحد ممکن گشاد شد و تقر نیروزبه تا آخر چشمان

...زن منو برده مشهد؟ غلط ! مشهد؟ ؟یچ -

:نشاند، گفت یتخت م يکه او را رو یبرخاست و در حال ثمیم

!مادرته يآروم باش پسرم؛ اونم جا -

:و خشونت گفت ظیبا غ روزبه

!اصال االن کجاست؟ اومده تهران؟... بشه  شیطور هیبره مشهد؟ اگه  یم رهیگ یداره دست زن منو م یبابا آخه اون چه حق -

.لشیبه موبا ینه فکر نکنم؛ قرار شد تو زنگ بزن -

:تگف يبا لحن دلگرم کننده ا و

! به اصرار مهرانا زنگ زده، فکر کنم دلش برات تنگ شده -

:و گفت برخاست

 يزنت رو دوست دار! باهاش با احترام حرف بزن شهیرو برداشت مثل هم یخانم گوش نیو اگه نسر یخوام آروم باش یفقط ازت م نیبب -

!ينبود ریتقص یدعواتون ب يمادرشه و تو هم تو نیکه نسر یبدون دیاما با

:افزود ثمیبزند که م یآمد حرف وزبهر

گم بگو و  یپس آروم باش؛ نم! داره یکه فردا هم احترام زنت رو نگه نم ینیب یمادرت رو م نیهم ،ياگه تو احترام زنت رو نگه ندار نیبب -

باشه؟ ! بخند راه بنداز، اما ادب رو فراموش نکن

.سرش را تکان داد روزبه

:مصر گفت ثمیم

؟يد یروزبه قول م -
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! چشم بابا -

:اش را به دستش داد و گفت یگوش ثمیم

! خانم نینسر لیزنگ بزن موبا -

!نشد یطوالن ادیرا گرفت؛ انتظارش ز نینسر يرفت و روزبه شماره  رونیب ثمیم

***

:و رنجش گفت هیگالمهرانا سالم کرد با  نکهیبه محض ا. شد زیاش لبر یمهرانا آتش خشمش را خاموش کرد و در عوض دلتنگ يصدا

 ؟يزنگ نزد لمیچرا به موبا! ؟يبه من خبر نداد یواسه چ ؟یو رفت یخبر گذاشت یمنو ب! بود رسمش؟ نیا! بارکال مهرانا! دستت درد نکنه -

:و با تته پته گفت دیکش یقینفس عم مهرانا

! ستمیشما رو حفظ ن يمن که شماره  -

:گفت تیبا عصبان روزبه

!شما؟ -

! يکه شمارت رو به من نداده بود تو! تو -

. دیتخت دراز کش يو رو دیکش ینفس راحت روزبه

مهرانا؟ ییکجا! ينبود حافظت رو از دست داد ادمی -

.مشهد -

مهرانا ! نبردت مشهد؟ یکالم بگ هیبه مامانت  دیدارم؟ تو نبا یتو چه سهم یزندگ يفکر کرده؟ پس من تو یواقعا مامانت چ! ؟يمشهد -

دست خودم  ایباز وونهیاون کارا و د دم؛یپسر د هیمن تو رو با ! ؟یمگه ازت نخواستم درکم کن ؟يباورم کرد یوز آخر به من نگفتمگه ر

 ؟یهمف ینبود، چرا نم

:گفت عیسر مهرانا

!فهمم روزبه یم -

:دیدوباره نشست و با شک و ظن پرس روزبه

مامانت اصرار کرد؟ -

.راحت نباشاما تو از دستش نا! خب آره -

:گفت روزبه

ا چرا؟ -

.کرد هیگر یلیخ! بود غش کنه کیکرد؛ نزد هیچقدر به خاطر صورتم گر یدون ینم. دلش واسم سوخت -

:بحث را عوض کند زمزمه کرد نکهیا يو برا دیبه صورتش کش یدست روزبه
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 ؟يگرد یبرم یدلم برات تنگ شده؛ ک یلیخ! رمیم یمهرانا واست م -

.جمعه -

!است کشنبهیچقدر تا جمعه مونده؟ امروز تازه  یدون یجمعه؟ م! ؟یچ -

.میبمون شتریمن خودم خواستم ب... آخه من  -

:با خشونت و تمسخر گفت روزبه

! يجا کرد یب یلیشما خ -

:بغض کرد و گفت مهرانا

...آخه  -

!دیتهران باش دیفردا تا ظهر با یگ یخود؛ به مامانت م یب! ارتیو ز احتیس یلحظه هم آرامش ندارم، شما رفت هی نجایمن ا ؟یآخه چ -

! نه -

:داد زد بایتقر روزبه

! که گفتم نیهم ؛يایم یش یپا م! یکن یغلط م -

:مثل بچه ها گفت مهرانا

! هر دومون الزمه يبرا يدور نیفکر کردم ا! که صورتم کامل خوب شده باشه امیب یآخه روزبه من دوست داشتم وقت -

.اونجا امیمن م يایتهران؛ اگه ن يایفردا م! يخود فکر کرد یب -

! دلم برات تنگ شده یسه روز من کل نیهم يآخه تو! نه روزبه -

:زده گفت رتیح روزبه

 ؟یچ...  یعنی -

ر کردم تو باو شتریدلتنگت شدم ب یاما دلم برات تنگ شده و وقت! يخاطره ا چیه ومده،ین ادمیاز تو به  یچیمن هنوز ه یدون یم -

! توئه شیمن پ يکنم جا یاما حس م ادینم ادمی يزیچ! تو شیخونه پ امیب دیحس کردم با ؛یشوهرم

:گفت يشتریکرد و با آرامش ب يادیمکث ز روزبه

االن حالت خوبه؟  یعنی -

.اوهوم -

. دیصدا خند یب روزبه

خواد؟  یدلت منو م یعنی -

! نه هنوز، تا جمعه صبر کن! آره -

:و اصرار کرد دیتخت دراز کش يرو هروزب

مهرانا؟ يخوا یم ؟يخوا یتو منو م -

! آره... خب  -
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:گفت طنتیقهقهه زد و با ش روزبه

 ؟يخوا یهم م ياون جور -

! گهیا لوس نشو د -

:عمدا با خشونت گفت روزبه

نه؟  ای يخوا یمنو همه جوره م! خودت لوس نشو -

...آره خب  -

! مهرانا؟ -

ه؟بل -

! مگه نه؟ ،یتو مال من -

!آره -

!مهرانا بهم بگو -

رو؟ یچ -

! يبگو منو دوست دار -

! خوام یم...  ـیم... تو رو ... تـ ! دوستت دارم -

.بغض کرد اریاخت یچشمش گذاشت و ب يدستش را رو روزبه

من تا جمعه چکار کنم؟  -

:گفت یبه سادگ مهرانا

! کن زیبرو خونه رو تم -

!انامهر -

بگم؟  یخب چ -

رو بخورم؟  یمن ک -

!ادب یا ب -

! آخه؟ يگرد یبرم یخوشمزه ک! خوامت مهرانا؛ دوستت دارم یم -

.خوام قطع کنم روزبه یم -

! ستهیحرف بزن قلبم داره وام! نه نه -

:گفت مهرانا

! یهست یچقدر احساسات... تو  -

مگه بده؟ -

...پس اون  -
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! و راحت بزن؟حرفت ر زمیجانم عز -

زنه؟  یکه االن با من حرف م ینیا ای یهست يتو اون جور ه؟یزد ک یاون که منو م -

:و گفت دیکش یقینفس عم روزبه

 ییجورا هیحسودم و دوست داشتنم  یلیدوستت دارم، خ یلیاما خ...  وونهیرحم و د یاون طور ب ستم؛ین یراستش من اصال آدم بداخالق -

! ؟يمرد عاشق حسود دار هیاز  یخب حاال چه توقع...  يکرد یمنو انکار م نکهیا... اون پسره، اون  یمنته ستم،یشکاك نالبته ! هیمنطق ریغ

!یسخت بود بهم بله رو بگ یلیخ. به دستت آوردم یبا چه مشقت یدون ینم! یلیخ... دوستت دارم ... مهرانا من 

!واقعا؟ -

.زند یحرف م يادیحس کرد دارد ز روزبه

! گهیبود د ادیخب نازت ز -

!آهان -

:دیکرد و پرس یمکث کوتاه روزبه

مامانت خوبه؟  -

آره -

االن کجاست؟  -

.رفته رستوران -

د؟یکدوم هتل يتو -

!ها ياین -

!ذارم یم گرمیج يباشه، دندون رو ییایما داغ و رو يباشه که شب جمعه  نیا يدور نیا لیاگه دل! زمینه عز -

:نه گفتمعترضا مهرانا

...قدر  نیا... قدر  نیا شهیتو هم -

م؟یقدر چ نیمن به نظرت ا زم؟یعز یچ -

! یتیترب یب یلیتو خ -

:دیخند روزبه

!عاشقتم مهرانا، زود برگرد! عاشقم! داغم! هاتم ستم،ین تیترب یمن ب -

.باشه -

اسم هتل رو؟ ینگفت -

.هتل قصر -

.باشه -

.زنم یفردا صبح بهت زنگ م -
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.منتظرم -

مهرانا؟ -

.جانم -

:گفت اقیبا اشت روزبه

 ؟يد یبه من م یقول هیمهرانا  -

!بله؟ -

! یبازم مثل االن منو دوست داشته باش... حافظت برگشت  یوقت يد یقول م -

!روزبه؟ -

زم؟یجونم عز -

!که حافظم رو از دست دادم؟ هیبار دوم نیا یچرا به من نگفت... تو چرا  -

! یحافظت برگشت منو دوست داشته باش یقول بده وقت! حاال بهم قول بده! يطور نیدونم؛ هم ینم. . ..نـ -

دوست نداشته باشم؟  گهیگرده تو رو د یحافظم برم یمگه قراره وقت! من تو رو دوست دارم -

:از ترس هول شد و گفت روزبه

! ونه بوسم کند هیحاال هم . منو دوست داشته باش شهیهم یعنیگم  یم! نه نه -

. زد يبوسه ا یگوش يو رو دیخند مهرانا

! دونه هم واسه لبم بفرست هی! ــــشیآخ -

!ا روزبه -

!نکن، خب؟ شیآرا یرفت رونیب. مراقب خودت باش و سالم به مامانتم برسون! جانم -

:منظور گفت یب مهرانا

.صورتم خودش رنگارنگ هست -

:گفت يبا شرمسار روزبه

! رمیبم من یاله -

! نمیرو نب وونتیمنطق و د یب يوقت اون رو چیه گهید یفقط اله! خدا نکنه روزبه -

! تعارف نکن يبد يخوا یهم م يزیچ ،یفحش! بله -

...خب  -

!کنه یقطع کردم معلوم نم دیدونم، شا ینم. زنم یساعت نه صبح بهت زنگ م زمیکردم عز یشوخ -

.خداحافظ. ر صد موافقموجودت صد د ي وونهیبا اون بخش د -

.دیتخت دراز کش يکرد و چند لحظه همان طور رو یبا خنده خداحافظ روزبه
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اصال با او حرف نزده بود و عمدا . زود برگشته بودند، اما مهرانا هنوز به روزبه نگفته بود! گذشت یروز از برگشتن مهرانا به تهران م دو

. خودش را گم گور گرده بود

از خدام حرم که با خشونت  یکی يکه تصادف کرده و ناگهان صدا دید یحرم خوابش گرفت؛ داشت خواب صالح را م يشنبه ظهر تو سه

...از خواب پراندش و  ست،یخواب ن يجا نجایگفت پاشو خانم ا

 نینسر. کرد یم هیگر زیر کیهتل  يکرد و بعد تو یبهت بود و داشت اتفاق ها را مرور م يساعت تو کی کینزد. اش برگشته بود حافظه

:گفت یمدام م زش،یدرمانده و مستاصل از حال رقت انگ

!ه؟یواسه چ تیگر! یاالن خوشحال باش دیآخه دختر تو چته؟ با -

:زد ادیآن وقت بود که مهرانا فر و

ساحل به روزبه جواب رد من کنار ! »نه«مامان من به روزبه گفتم! بگو که خوابم، بگو من شوهر نکردم؛ بگـــــو! ستیمن ن یزندگ نیا -

! چرا روزبه؟ ؟يدادم؛ چرا منو شوهر داد

.وا رفت نینسر

.را آشفته کرد نیبرد، نسر یو دردناك رنج م قیدرد عم کیمهرانا که انگار داشت از  يها ضجه

...دونستم؟ مهرانا حاال مگه  یم دیمن از کجا با! نه تو و نه روزبه ؛يتو به من نگفته بود -

:زد ادیفر مهرانا

اما تعجبم از شماست؛ چطور ... شما ! ومدیبدم م شیاز همه چ ختشیر... از خودش ! خواستم یمامان من روزبه رو نم! شده؟ یحاال مگه چ -

من فقط نوزده سالم بود، من ! د؟یمامان چطور تونست! ؟ییزناشو یزندگ هی يتو يهم داشت هل داد یدختر نوزده ساله رو که فراموش هی

!خواستم صالح رو فراموش کنم یم! برم درس بخوونم! دانشگاه رمخواست ب یدلم م

:و بهت زده گفت جیهمان طور گ نینسر

...مگه فراموش نکر  -

!نه مامان -

:غضبناك مادرش را نگاه کرد و بعد از چند لحظه ادامه داد مهرانا

اول روحم رو عاشق خودش کرد بعد به خودش اجازه داد . داشت هم بود اما احترام منو یاون پسر اگه هر چ! نه، من فراموشش نکردم -

... نیمشترك بخواد، اما ا یزندگ يمنو برا

:از خشم و بغض برافروخته شد و ادامه داد صورتش

. گرفتم، از فرصت استفاده کرد یمن فراموش دیتا د... شارالتان ِسودجو  يپسره  نیاما ا -

:رها کرد و ضجه زد نیزم يتر از قبل خودش را رو آشفته

!من ازش متنفر بودم! خواستم یمن اونو نم! خواستمش یمن نم -

:کرد، با خودش گفت یم هیکه مهرانا ضجه و مو ریو و ریآن ه يتو نینسر

»!کنه؟ یاز فعل گذشته استفاده م یچرا ه پس«
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:دیآرام تر شد، محتاطانه پرس یبعد که مهرانا کم و

...که  یوزبه گفتساحل به ر يتو اون شب تو -

:رمق تر از قبل گفت یب مهرانا

و وقتت  تیاصرار کرد، التماس کرد، گفتم اصال قصد ازدواج ندارم پس ولم کن برو دنبال زندگ! ندارم بهت بدم یبله بهش گفتم، گفتم دل -

! د؟یمامان آخه چرا شما صبر نکرد...  یاما اون رذل عوض! رو واسه من هدر نده

! م؟یدیروزبه گفت ما با هم به توافق رس د،یاز ساحل برگشت یپس چرا وقت -

:گفت ظیباغ مهرانا

اون انگشتر رو بهش برگردوندم که اونم پس نگرفت؛ گفت  یحت...  یمن حت. میتوافق کرد م،ینزن ممونیاز تصم یفعال حرف نکهیما سر ا -

!پس بده ست،یما ازدواج ن میتصم میبگ میبه همه خواست یوقت

:کنارش نشست و با تته پته گفت نینسر

که تو به  میدونست یگلزار نم يمنو خانواده ... ما  یعنی... خب من ! که نیشده بود يجور هی یعنی...  شتریب... بعد تصادفت شما به هم  -

...من ... خب . بود یاون همه عالقه و عشق هم انکار نکردن. يروزبه جواب رد داد

:گفت يبا دلخور مهرانا

تا اون ! صبر کن تا حافظت برگرده؟ دیچرا به من نگفت! نیکار رو کرد نیآخه چرا ا! ترم کیهم کوچ یابیاز دختر خانم اط یامان من حتم -

...شما هم  ياومد خواستگار یلعنت

:تر از قبل گفت يبار جد نیا نینسر

 یشب و روزت رو با اون سر م گهیو د ياوردیر مبال د یکرد داشت یرسم يروزبه ازت خواستگار یوقت يمهرانا فراموش که نکرد -

!میرو راه بنداز یزودتر عروس نیکه ما رو مجبور کرد يطور ؟يکرد

:و نفرت گفت نهیسرش را تکان داد و با ک مهرانا

!رفتار کرد که من عاشقش بشم؛ اون منو گول زد ياون طور. اون مارمولک منو گول زد! ستیشما ن رینه تقص -

:گفت یپوزخند تلخ و با ستادیا

دونست چه  یخودشم م! یحافظت برگشت بازم منو مثل حاال دوست داشته باش یگفت قول بده وقت یاواخر مدام بهم م نیپس بگو چرا ا -

!سوار کرده یکلک

د و به خواست سر و صدا برگشتن یب. مشهد را نداشت يحوصله  گرید. تخت ولو شد يحال شد و رو یقدر حرف زد که عاقبت ب نیا مهرانا

 یخجالت م. دانست یبود که مادرش نم يزیچ. مهرانا از مادرش خواسته بود به او زمان بدهد تا فکر کند. از بازگشتشان نزدند یاو حرف

 یواقعا از دست خودش عصبان! او عاشق شده بود، عاشق روزبه! روزبه، او عاشقش شده يکارها نیا يرغم همه  یعل که دیبه او بگو دیکش

. ندیخواست فعال او را بب یکه نم يطور! ادیز یلیبود، خ یاز دستش عصبان یلیفقط خ. روزبه را دوست داشت... د، اما شوهرش را بو

تا قبل از آن با اس ام اس از او خواسته بود زنگ نزند چون به خلوت . روزبه سرسام آور شد يتلفن زدن ها د،یرس انیجمعه که به پا روز

. شد یکننده م وانهیفرستادنش داشت د امکیتلفن زدن و پ گریعد از جمعه ددارد، اما ب ازین



کاربر انجمن نودهشتیا  87نازنین  – نه من عاشق نیستم                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٧

رفته  ثمیبه مالقات م یپنهان. اوردیبروند، اما دلش طاقت ن يمامان زر يکرد به خانه  شنهادیپ. برد یبه سر م یکه همچنان در مرخص نینسر

!جددش و صالح رام یفراموش ي هیقض يکرد، البته منها فیتعر شیرا برا زیبود و همه چ

خنده اش  یطرف به خاطر کار روزبه شرمنده بود، از طرف کیفرصت بخواهد و از  یبه مهرانا حق داد کم شیحرف ها دنیپس از شن ثمیم

! طور توانسته به خواسته اش برسد نیگرفت که او ا یم

 یم رهیخ يمادرش به نقطه ا يتخت کهنه  يآمد، گوشه  یاز اتاق در نم. بهت و شوك بود يمشهد، حاال مهرانا تو يو زار هیاز آن گر بعد

...همان روز بود که  د،یشیاند یاز همه به روز تصادفش م شیب. کرد یشد و خاطراتش را مرور م

. ردک یداشت و چقدر بچگانه فکر م یچه ذوق. ندیو رفت تا صالح را بب دیرا به تنش مال هیو تنب خیتوب هیپ چاند؛یکه آموزشگاه را پ يروز

 یبال در م دنشیبا د نکهیشده؛ ا ماریصالح تا حاال حتما از غصه اش سرگشته و ب نکهیشود؛ ا یتمام م شیغصه ها يصالح همه  دنیبا د نکهیا

او بود  يکرد اگر صالح جا یم یانصاف یب دیشا. حد به صالح دل بسته بود نیخودش مقصر بود که تا ا دیشا. بود دهیشیاند ییایچه رو! آورد

... آن هم بعد از ده ماه ... آزاد، فارغ از دل او ...  يدختر باز ياما صالح، آن هم با آن همه سابقه . کرد یفکر م ییایقدر رو نیحتما هم و

! از او انتظار داشت یلیخ راناخب مه

سخت بود و  شیمسئله برا نیا تنرفیپذ. دندیخند یو غش غش م دندیبوس یرا م گریکه همد دید کشیبوت يتو یاو را با زن...  دیرا د او

و همان وقت بود که تصادف  ختیخودش اشک ر یسادگ يچقدر برا! کرده بود یباف ایهپروت خودش رو يتو یلیکرد خ یحاال فکر م

!يزرمامان  يکرد، درست سر کوچه 

اگر عاشق بود باز ! صالح از جنس او نبود ناحق، ایبه حق . ذره هم صالح را دوست ندارد؛ او امتحانش را پس داد هی یکرد حت یفکر م حاال

! او که آزاد بود! نشست؟ کاریاو در منگنه بود، چرا صالح ب! کرد یکرد؛ اگر عاشق بود اصال او را رها نم یشروع نم

با ازدواج انتقام  توانست یم! شد؛ اما روزبه را نه الشیخ یاو را پس زد، رد کرد، ب. کرد یم سهیبود که روزبه را با او مقا نجایدرست ا و

را  زیهمه چ ینشد و پ دیخالصه ناام! که کرده بود را سر مهرانا در آورد، اما روزبه بدتر عاشقش کرد، او را به خودش وابسته کرد يریتحق

. و او را به دست آورد دیبه تنش مال

 اینظر مهرانا را جو زهایچ نیکوچک تر يتو یه، حتبا آن همه احساس و محبت، با آن همه وسواس و دقت، با آن لحن و رفتار عاشقان روزبه

! مهرانا ییمن تو يایآخه دن! بزرگه یلیخ یکیکوچ نیمن در ع يایشد و بارها گفته بود دن یم

معتاد . توانست خودش را از دستش خالص کند یبود و نم دهیقلبش پاش يوقت بود بذر عشق را تو یلیبا آن همه احساس و عالقه، خ روزبه

کرد،  يبه دست آوردنش بد کار يروزبه برا. بود شیدر جستجو شهیکه هم یتبدارش بود؛ نگاه شهیو نگاه هم شیتوجه ها ش،یهامحبت 

!بود او را به خودش وابسته کرد نیاما کار بدترش ا

!ودفت و فراوان بود و رگ خوابش هم دست مهرانا ب ه،یآزردن و تنب يبرا لینخواستنش نداشت، اما دل يبرا یلیدل

را با  يقرار یب نیتاب اوست و حاال که از جمعه گذشته بود ا یدانست روزبه کامال آشفته و ب یبودند و م دهیرا ند گریشد همد یروز م نه

! داد یبه او م یاساس یگوشمال کی دیبا. برد یکرد و لذت م یحس م شتریب شیتلفن زدن ها

 يروزبه فاش کند فقط به او آمار داد مهرانا تو يماجرا را برا قتیآنکه حق ی؛ باز حس و حال دخترش آگاه شده بود بایکه تقر نینسر

. آپارتمانش است
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را  ایندارد، قضا یدانست دهانش چفت و بست درست و حساب یبه ستوه آمده بود، اما از آنجا که م دهیفر يهم از دست زخم زبان ها او

! شرح نداد و صبر کرد به وقتش شیبرا

کرد آنها هنوز  یفکر م نیچرا که تا قبل از تماس نسر. مهرانا رفت دنیبه د ده،یرنج یشاد و شنگول و کم نیتلفن نسر بعد از روزبه

. زنگ گذاشت و فشرد يآنکه بردارد رو یدستش را ب. است که برگشته اند يآن ها دو روز دید یبرنگشتند و حاال م

 یبه مادرش گفته بود حاال حاال ها م شبید نیچرا که هم. ادرش فرستاده باشد، شک نکرداو را م نکهیروزبه شوکه شد و به ا دنیاز د مهرانا

!خواهم روزبه را ادب کنم

.به خودش کرد ینگاه نهیآ يتو عیقرارش دست بردار نبود؛ در را باز کرد و سر یو تپش قلب ب فونیزنگ آ يهر حال صدا به

را هم با کش  شیکل موها. یجذب نیداشت با شلوار ج یقرمز رنگ ياش شکوفه هاسر شانه  يتنش بود که رو یسه سانت مشک قهی تاپ

. به خودش عطر زد یو کم دیرنگش مال یب يلب ها يهم رو یرنگ یبست و رژ محو کالباس

.ستادیمنتظر ا نهیآشپزخانه دست به س يگشود و خودش در آستانه  شیروزبه در بزند در را به رو نکهیقبل از ا و

!گرید زیچ کیگفت و نگاه سردش  یم زیچ کی قلبش

تنش بود که  یرنگ اسپرت يکت خاکستر. براندازش کرد شهیموشکافانه تر از هم! پیخوش ت شهیداخل آپارتمان شد، مثل هم روزبه

واست مهار خ یچهره اش جذاب تر، نگاهش براق تر و لبخندش را که به زور م! نیبود با شلوار ج دهیپوش یهفت قهی یزغال شرتیت رشیز

:مهرانا در دل گفت. خورد یسرخ به چشم م يپر از رزها یهم دسته گل ستشد يتو. توانست یکند، اما نم

»!خونه میمامان بهش خبر داده ما برگشت پس«

:ناخواسته پرخاش کرد ستادیروزبه مقابلش ا یفکر بود که وقت يقدر تو نیا

!زنم یم غیدستتت به من بخوره ج -

آغوشش فشرد  يو تو دیتاب تر از قبل او را به سمت خودش کش یب نیهم يمقصودش از دست زدن، کتک زدن است، برا فکر کرد روزبه

:و گفت

!شود مهرانا خانم یتو به سر نم یگفتم ب! دور از من نمون! نرو ییبهت گفتم بدون من جا -

حرف مهرانا شوکه  دنیکند که با شن شیدعوا یم کمو جانانه و پشت بندش ه یحساب ي هیفصل گال کیگرفت که  یم شیدست پ داشت

!شد

!تیزندگ یندارم که بهت بدم، پس برو پ یلب ساحل بهت گفتم دل ادمهیمنم  -

چطور از  دیکه نفهم يشد، طور یبر وجودش مستول بیو غر بیعج یوزن یب کی. از هم سوا شد شیحس کرد بند بند استخوان ها روزبه

!آغوش مهرانا کنده شد

 یبه چشمان شوهرش، روزبه زل زد و تبسم هیکرد، چند ثان یکه خشم و نفرتش را القا م یبا نگاه رشیبا چشمان سرد و نفوذ ناپذ انامهر

.زهرآلود نثار او و دسته گلش کرد

. ستیدسته اش نشست و همان طور به روزبه که وسط هال خشکش زده بود، نگر يآرام به سمت مبل رفت و رو آرام

:به تمسخر گفت ختهیآم یخشونت با
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! که من خودم خبر نداشتم؟ مینامزد کرد یما ک -

شود که  یماند و دهانش هم با منقاش باز نم یشکل م نیدرب و داغان و رو دست خورده، حاال حاالها به هم ي افهیق نیا دیفهم مهرانا

.که حداقل دلش خنک شودتر زد  يدوم را کار يضربه  نیهم يحداقل چهار تا حرف رد و بدل کنند؛ برا

!دلم رو به اون داده بودم. من قرار بود با صالح ازدواج کنم -

:مبل انداخت و گفت يخورد و دسته گل را با اکراه رو یروزبه تکان. بود يدرست بود ضربه کار حدسش

... به دستش آوردم  یهمون عالم فراموش يتو... حال  نیبا ا...  يندار یدونستم دل یم -

:زد و گفت يگرید شخندین انامهر

!تموم شده یآره، اما عالم فراموش -

:تعمدا گفت روزبه

! باز من شوهرتم یول -

:بدتر از او جواب داد مهرانا

! يشوهرم بود -

:بار نه از شوق که از خشم، براق شده بود براندازش کرد و گفت نیکه ا یشد و با چشمان یحرص روزبه

!باز هم من شوهرتم یچون از هر طرف که نگاه کن! ؟یبرس يخوا یم يا جهیحرفا به چه نت نیبا ا -

:خونسردانه گفت مهرانا

! یشوهرم نباش گهید نهیتاوانشم ا! داره يکارت تاوان بد ؛يمنو گول زد -

:سر داد و گفت یکوتاه یعصب يشده باشد، خنده  داریب یانگار از خواب گران روزبه

! با اون آشغال؟... با اون ! ؟يرو کرد فکرا نیا یبا ک! نه بابا -

 ه؟یآشغال ک -

!صالح... همون پسره  -

:و داد زد ستادیصاف ا مهرانا

! اون به خودم مربوطه -

:دیو مثل او داد کش اوردیهم کم ن روزبه

!چون هنوز من شوهرتم... تو به من مربوطه  زیفعال همه چ -

را  يو سرد يمهر یدانست او تحمل ب یم. از پا در آورد يبا خونسرد دیموجود خودخواه را با نیدانست ا یم. ستادیا نهیدست به س مهرانا

:گفت یپس به آرام. ندینش یو داد ساکت نم غیندارد، اما در برابر ج

! کنه یم نیما رو هم دادگاه مع فیتکل دم؛یبسار خب، حرفات رو شن -

:ت مثل او خونسرد باشد، گفتخواس یکه م یو در حال دیبه صورتش کش یدست روزبه

.ستیدم، اما اون طالق ن یمن دروغ گفتم تاوانشم م -
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:زد و اضافه کرد يلبخند یبا بدجنس و

!دم یحق طالق با منه، طالقت هم نم -

. لذت بردن را نداد يکالمش اجازه  شیکرد، اما ن یو رو م ریکه قلب روزبه را ز يخنده ا د؛یخند مهرانا

تونم ازت  یکه من دارم مثل آب خوردن م یبا شواهد و مدارک. خوب مشورت کردم لیبا سه تا وک ،یکینه . حرف زدم الیوک نیبا بهتر -

!حرفا رو بذار در کوزه نیپس ا. جدا بشم

:داد زدشد و  نیروزبه عاقبت خشمگ. به هدف خورد رشینگذاشته بود، اما ت رونیرا از خانه ب شیچند روز پا نیا يتو. بلوف زد مهرانا

!يبخند شمیبا اون پسره که به ر يذارم بر ینم! دم یاما من طالق نم -

:زد هیعمدا کنا و

!نکرد یزدمت دخالت یوقت یکه حت يدید -

:عاشقانه داشت، مسخره اش کرد و گفت يدر خواندن رمان ها یطوالن دیکه  مهرانا

... ـیمن تو رو نم! کتابا حرف نزن يتو يمثل آدما -

و  دیلرز یم. توانست خشمش را حس کند یمهرانا م. لبش گذاشت يرا محکم رو شیدستانش گرفت و لب ها انیست زد و او را مج روزبه

اش  دهیو رنج ینگاه وحش د،یسرش را عقب کش یوقت. بوسه ساکتش کند نیخواست با ا یانگار م. داد یرا فشار م شیفقط با حرص لب ها

:رد و گفتقفل ک امهران ریچشمان متح يرا تو

به خاطر عشقم به تو ! به خاطر عشقم به تو دروغ گفتم! نه ییاما جدا رم؛یپذ یباشه م یگم مجازاتم هر چ یدارم م... روزبه گلزار ... من  -

شش  و ستمیاما حواست باشه اون قدرها هم هالو ن! يمنو نخوا گهیاگه د یخوام حت یتو رو م. رو بدم يا یسخت نیتاوان به ا ستمیحاضر ن

رقمه  چیاما حرف از طالق نزن که ه ر،یواسم در نظر بگ یاساس هیتنب هیو  یبمون نجایا یتون یم يتا هر وقت بخوا! جمع توئه واسمدونگ ح

! ره یکتم نم يتو

، روزبه را دوست داشت. و عشق چشمانش بود تیهمه جد نیا ي فتهیچقدر ش. نشان دهد یعکس العمل ظیغل ینتوانست جز اخم مهرانا

!شد یاو به سر نم یواقعا ب

:آن با خودش گفت کی

»!خواستم؟ یچرا روزبه رو نم من«

:گفت يخود ینشان دهد، ب يخود نکهیا يمهرانا برا. رفت یداشت م روزبه

! خونه لباس بردارم امیمن فردا م -

:گفت يآنکه نگاهش کند به سرد یب روزبه

!اونجا خونته و هر وقت دلت خواست برگرد -

:شد و با خودش گفت یحرص رانامه

».خواست برگرده یک! پر رو چه«
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ها را روزبه  یآخر گفتن. شده بود یاما مغزش ته دیخواست بگو یحرف ها بود که مهرانا م یلیخ. زد رونیاز خانه ب یحرف چیه یب روزبه

روزبه . ستیترساندن روزبه همان قدر کاف يبرا فکر کرد! چه بهتر. رمیپذ یم ییاز جدا ریرو غ هیدهم و هر تنب یطالقت نم نکهیگفت؛ ا

! ترسو بود یلیخ

.دییقرمزش را ناز کرد و بو يرزها یکی یکیآغوشش گرفت؛  يدسته گل را برداشت و تو یزد و با خوشحال يلبخند

دانست روزبه چقدر  یکه ماز آنجا ! یزنگ ایخبر  چیه یمادرش ماند؛ آن هم ب يدر خانه  يهفته ا کیدق دادن روزبه فردا که نه،  يبرا

از عزا در آورد و هر جا که توانست با  یهفته دل کی نیا يکند، پس تو یخواهد همه جا او را همراه یدلش م شهیحساس است و هم

!لیو فام انیآشنا داریو د یمیرستوران، قرار با دوستان قد شگاه،یفروشگاه، نما نما،یپارك، س. مادرش رفت

 شهیاند نیکند و از ا یم بشیتعق هیکرد روزبه مثل سا یحس م. ستیهم از او دور ن یلیکرد خ یبود، اما حس م تاب روزبه یدلش ب گرچه

! داد یدق م دیروزبه را با. خرسند بود

که هر روز سرحال تر و شادتر همراه مادرش به گردش و  دید یمهرانا را م. برد یتلخ به سر م یو سکوت يخبر یب يآن سو روزبه تو از

! خواهد یجدا باورش شده بود که مهرانا او را نم. شد یاز قبل م دتریتر و ناام دهیرود، اما او هر روز تک یم حیفرت

. نداشت یسر کار هم حواس درست و حساب. دیرس یو شلخته به نظر م دهینامنظم، ژول یشیاصالح کرده بود، حاال با ته ر شهیکه هم یصورت

 دهیاما فر. دانست یرا حق روزبه م هیتنب نیداد، ا یروزبه است و چون حق را به مهرانا م هیتنب يها فقط برا نیدانست ا یم ثمیاز آنجا که م

. شد یاو م یزد و باعث شرمندگ یم نیبه نسر يا هیو کنا شین یبا او در تماس بود، اما در هر فرصت یبود و فقط تلفن دهیرا ند وزبهگرچه ر

در انتظار دختر و دامادش است و بعدا حساب  یدانست سرانجام خوش یدل دخترش بدهد، چرا که خوب مخواست دل به  یبار م نیا یمنته

!دیرس یرا م دهیفر

 یمهرانا آن روز صبح ب. گذشت یحمام م يتو يپانزده روز از آن اتفاق ساده  بایتقر. ماه بود بهشتیصبح روز جمعه هجده ارد ازدهی ساعت

کند، اما  ریبه خانه رفت تا روزبه را غافلگ. کرده بود اریو د اریرا رفته بود و حاال دلش هوس  شیددرها رنیسقرار بود؛ به قول ن یتاب و ب

. شد ریخودش غافلگ

تا  شبیروزبه که د. آزرد یچشم را م یفیرخت و لباس و خاك و کث. به اتاق یمنته يبازار شام بود؛ از آشپزخانه گرفته تا ته راهروها خانه

تخت  يکند و مست خواب تو يرا سپر الیفکر و خ یب يآخر هفته  کیکرده بود حداقل  یسع یدنیبود و با خوردن نوش اردیسه صبح ب

از آشپزخانه . ختیلباس ر نیماش يسه بار تو. آمد و مشغول شد رونیاز اتاق ب اطیبه صورتش نگاه کرد و بعد با احت یکم نامهرا. افتاده بود

 .را شست و روفت ییتا دستشو

خودش را به اتاق خواب  عیمهرانا سر. رفت ییو خواب آلود به دستشو جیگ. بود که باالخره روزبه از خواب برخاست میدو و ن ساعت

برخالف آنچه مهرانا . آب بخورد یبه آشپزخانه رفت تا کم کراستی. خانه نشد يزیتم يبود که اصال متوجه  جیقدر گ نیروزبه ا. رساند

! را نداشت يکار چیکس و ه چیه يحوصله . وقت بود، زود خوابش برد ریزده بود و چون د السیدو تا گ یکی فقط بشیتصور کرده بود، د

.»کنه یدوا نم گهیام درد منو د یمست« دهیبه قول ها
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چقدر خانه . دچشم سالن را نگاه کرد و ناگهان به سرفه افتا يکه از گوشه  دیآناناس در آورد و سر کش یران یقوط کی خچالیداخل  از

تخت بود  يکه رو یساک يپشتش به روزبه بود تو. افتیوار به اتاق خواب رفت و مهرانا را آنجا  کیاتومات. بود زیاصال همه جا تم! بود زیتم

...کرد، اما  یپر م شیها سرا از لبا

روزبه  يبرا يبرهنه بود و بدجور شیپاها. دبودند را تنش کرده بو دهیبار بعد از عقدشان خر نیرا که اول یتنگ يسرمه ا يمانتو همان

! زد یسوسو م

:آنکه به طرفش بچرخد، گفت یب مهرانا

.کنم ینم یزندگ نجایا گهیافتاد د ادمیکارم تموم شد  یوقت! کردم یم زیرو تم نجایکه ا هیبار نیآخر نیرو ندارم، اما ا یفیتحمل کث -

عاقبت مهرانا کنجکاو شد و به ! خواست حرف بزند اما الل شده بود یرات نداشت، ماما ج ردیخواست در آغوشش بگ یجلو رفت؛ م روزبه

. دیطرفش چرخ

:دیهول و دستپاچه با لکنت پرس روزبه

 ه؟یچ نایا...  نیا...  ـیا -

!لباسامه! ؟ینیب ینم -

:دیمهرانا از همان جا پرس. شد رهیخ فونیروزبه از اتاق خارج شد و به آ. را از جا پراند شانیهر دو فونیزنگ آ يصدا

مامانمه؟  -

! منه ينه، بابا -

.ستادیدر ا يدر آستانه  مهرانا

!تو؟ يبابا -

:ناخواسته طعنه زد روزبه

که؟ شیشناس یم! بله -

:بلند گفت ينازك کرد و روزبه در را گشود و همزمان با صدا یپشت چشم مهرانا

! شلوارت رو بپوش -

:لب گفت ریز و

! چه خبر بوده نجایکنن ا یر محاال فک -

.دیکه مهرانا هم شن دیکش یچنان آه سوزناک و

با مهرانا کرد،  یگرم یدر عوض سالم و احوالپرس. ناراحت، با روزبه رو به رو شد ایخوشحال است  دیشد فهم یکه نم يبا چهره ا ثمیم

. رفتیا نپذمهرانا تعارفش کرد داخل شود، ام. کرد یقبول گفت و اظهار دلتنگ ارتیز

!نگران شدم یینجایمامانت گفت ا زم؟یعز یبابا؟ خوب يچطور -

:زده پدرش را نگاه کرد و گفت رتیبا چشمان ح روزبه

 ؟ینگران چ -
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:عمدا طعنه زد ثمیم

! ره یو م ادیو سالم م حیخواستم مطمئن بشم صح یم -

! بــله د،یفرار کرد تا بساط مشروبش را جمع کند که د شتریبته ببه سمت اتاق خواب رفت؛ ال يآشکار يو با دلخور دیکش یپوف روزبه

! دهیتوالت چ زیم يمهرانا بساطش را رو

:خودش غرولند کرد با

اونم . به ما رو باش، بابامون طرف اونه! هم خودش زنگ زده به بابا دیشا. تا خرتالقم خوردم و االن بدمستم شبیکنه من د یحاال فکر م -

.ستین نطرف م گهیکه د

 بیاما چشمش به ساك مهرانا افتاد و اول ترت ست،یراهرو تا بفهمد پچ پچ آن دو سر چ يخواست برود تو یفشرده شد، گرچه م قلبش

. کردن ساك را داد بیغ

:گفت ثمیم

و من به انتخابت احترام حق با توئه  يادیاما تا حد ز! بهت بگم یدونم چ ینم یحت! هیچ متیدونم تصم یرو مادرت بهم گفته؛ نم یهمه چ -

!هیروزبه پسرخوب ،يریبگ میفقط دوست دارم عاقالنه تصم! ذارم یم

:گفت يبا لحن طنزآلود مهرانا

!گه یعملکردش م نویا دیگ یشما نم نویا -

.شد و باعث شد او قهقهه بزند رهیکرد، خ یبه پدرشوهرش که هاج و واج نگاهش م يزیبا نگاه پرسش آم و

فقط  ،یدون یهارو م یپس خودت گفتن! خوشحالم که حافظت برگشته زمیعز! اون رستوران لب ساحل گفته بودم يمن توحرف رو  نیا -

و ما شش روز  زمیاز تولدت گذشته عز يکه شش روز یدون یم. میخبر به ما بده که قراره شب همه دور هم باش هی نیدیاگه به توافق رس

.میکن رتیغافلگ میخوا یبعدش م

:آن دو به ستوه آمده بود، گفت يروزبه که از پچ پچ و خنده ها. دیهم خند مهرانا

!بابا اگه مزاحمم برم؟ -

:اعتنا به روزبه گفت یب ثمیم

! صبر کنم برسونمت يخوا یم زمیمهرانا عز -

. از کنارشان گذشت و به آشپزخانه رفت ظیشد و با غ یعصبان روزبه

.کنم یرو جمع م لمینه ممنون، دارم وسا -

. زد ثمیبه م یچشمک و

:عمدا گفت ثمیم

منتظرت بمونم؟  يخوا یم -

.رمیگ ینه ممنون، آژانس م -

:طاقت شد و مداخله کرد یباز ب روزبه
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! رسونمش ینداشت خودم هر جا بره م نیآژانس هم ماش د،یبابا جان شما نگران نباش -

:باال انداخت و عمدا لجش را در آورد ییابرو ثمیم

! رم بابا جان مراقب خودت باش یپس من م! دست فرمونش افتضاحه. ارهیسرت م ییبال هیزنه  یم! ها ينر نیا با -

.با روزبه کرد و رفت يسرد یخداحافظ د،یاش را بوس یشانیپ

ها کنار در  میتیچه روزبه مثل ب. بلوز برداشت ییچند تا یدراور رفت و الک يسراغ کشو کراستی. در را بست و به اتاق خواب رفت مهرانا

. کرد یبود و نگاهش م ستادهیا

.به آن هم اعتنا نکرد یروزبه حت گریبپوشد، اما د يگریرا در آورد و تا شلوار د نشیشلوار ج مهرانا

ساك لباسم کو؟ -

:گفت روزبه

!سر عشق بود به تو، به همه، اما به خدا از! خب من دروغ گفتم... من ! کار رو با من نکن نیمهرانا نکن؛ ا -

ساك من کو؟ -

گم؛ من عاشقت بودم و تو منو  یم یمن چ نیخب گوش کن بب! یزن یباز حرف خودت رو م میکه لب ساحل بود یمثل وقت ياالن هم دار -

...کردم تا  کیو منم خودم رو بهت نزد یگرفت یفراموش ،يتو تصادف کرد. که دنبال معجزه بودم ینخواست

:رد و گفتحرفش را قطع ک مهرانا

!پـــــر رو... هاه ...  یشیگرما ستمیکردم و تو هم مجهز به س یاحساس سرما م دایآخه بعد از تصادفم شد -

:اخم کرد و ادامه داد روزبه

تو کم ! گشتم، دنبال به دست آوردن دلت یمن دنبال معجزه م. بشم و تو رو عاشق خودم کنم کیحالت بهت نزد نیمن فکر کردم تو ا -

!خواستم یرو م نیاز خدا هم... خب منم ...  یبه من دل بستکم 

.گشت یاتاق را دنبال ساکش م يو رو ریداشت ز مهرانا

شد  یفراهم م يا نهیزم هیو  ياگه عاشق بود ،يمن بود يخودت اگه جا. عشق انجام دادم يکارا رو از رو نیا يهمه ... مهرانا به خدا من  -

!؟یکه بهش برس يکرد ینم يهر کار ،یبه عشقت برس

:و گفت ستادیمقابلش ا مهرانا

وسط؟ نیبودن ا یخانم ک لوفرین نیاون وقت ا -

:چرخاند و گفت يگریاش را به سمت د دهینگاه رنج روزبه

!حافظت برگرده رترید... کنم که  يکار هی... آشنا و خاطره هات  يزایخواستم با دور کردن تو از چ یم -

:لب گفت ریکرد و ز یپوف مهرانا

!يچه ابتکار -

. کردن ساکش بگردد دایپ يتخت را برا رینشست تا ز نیزم ياعتنا رو یب بعد

! ساك من کو روزبه؟. شد یوگرنه جدا شدن ازت سخت م میشکرش هست که بچه دار نشد يباز جا -
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:به تته پته افتاد و گفت يکرد و مثل بچه ها با لجباز ظیغ روزبه

شلوارت کو؟... اصال تو ... خودت ... و ت.... تـ... تو  -

:و گفت دیاخمش را در هم کش عیمهرانا سر. سرش نشست يتخت باال يشد و رو ریروزبه ش. دیخند مهرانا

!ساکم؟ -

:شد و التماس کرد رهیکرد به صورتش خ یتر م دهیکه دل مهرانا را شور یبا نگاه روزبه

! رمیم یم... تو من  یب. رمیم یخدا مبه ! کنم منو نذار برو یمهرانا خواهش م -

:بود، روزبه ادامه داد شیمحو تماشا مهرانا

روز  نیاز هم. کابوس تلخ گذروندم هیرو با  مونیمدت، مخصوصا بعد از عروس نیمن ازت سواستفاده کردم، اما من تمام ا یفکر کن دیشا -

دونم حقمه، اما نگو خوش  یداشتم و م یسخت يمهرانا من روزا. بودسخت  یلیخ! یمنو ترك کن يو بخوا یمنو نبخش نکهیا دم،یترس یم

! بودم

:گفت يبا لحن طنز مهرانا

!يتو که اصـــال خوش نبود! کنم ینه بابا من غلط م -

:کرد و گفت یکم جان يخنده  روزبه

شد فکر  یفکرا باعث م نیا...  ـیاومده؛ ا دشایمنو  گهیگه، شب که برسم خونه د یبرگردم بهم م یرو که امروز وقت یاضطراب نیمهرانا ا -

! برم خونه منو شناخته گهیبار د نیو ا نمیب یکنم که بار آخرمه مهرانا رو م

:و گفت ستادیا شیرو به رو مهرانا

...رم و تو  یترست تموم شد و من م! نترس گهید -

:کرد، گفت یدستش را گرفت و همان طور که نشسته بود او را نگاه م یبه نرم روزبه

بمون ... سرم باشه بسه، اما  يخونه، باال نیا يات تو هیفقط سا! منو نخواه، اما بمون! ازم متنفر باش، اما بمون! کنم یمهرانا خواهش م -

!تونم یتو نم یبه خدا ب! مهرانا

:نگاهش کرد و گفت مهرانا

!شرط داره کیموندن من هزار و  -

:گرفت و با عجله گفت یجان روزبه

! دم، تو فقط بمون یهمش رو مو به مو انجام م -

 دیروزبه هم از فرصت استفاده کرد و از نوك پا تا فرق سرش را خــــوب د. فکر کردن در آورد يدندان گرفت و ادا ریناخنش را ز مهرانا

.دیزد و آه کش

:گفت مهرانا

! مخوام درس بخون یبرم دانشگاه؛ م دیکه من با نهیاول و آخر شرطم ا -

:گفت عیسر روزبه
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تهران خودمون درس  نیکه هم یالبته به شرط! نداره یمانع یبخون يتا هر جا بخوا! نه ریحسود هستم اما امل و عقب افتاده و سختگ -

! یبخون

:نازك کرد و گفت یپشت چشم مهرانا

! خوام درس بخونم یخوام؛ من م یبچه هم نم -

.ندیبنش شیپا يرش کرد روو وادا دیگرفت، او را کش یجرات روزبه

! خواد بره مدرسه یم مین یتازه ن! اد؟یبچم به چه کارم م ه،یهم خوردن یلیدارم که خ ین ین هیمن  زمیعز -

:شد و گفت يجد مهرانا

! نوشته بشه یکتب دیبا نایا يهمه  -

 زم؟یعز یچ گهیزنم؛ د یدست و پام پاشون رو مهر م يو با تک تک انگشتا سمینو یم -

! خوام یم نیمن ماش -

!؟يشارژ نیماش -

!روزبه -

:دیخند روزبه

! ریرو بگ نامتیخرم، شما اول گواه یم نمیماش -

:اخم کرد و تشر زد مهرانا

.يبخور نایاز ا يحق ندار گهید -

.مشروب اشاره کرد ي شهیبه ش و

:گفت یبا لحن لوس روزبه

.میما هم اغفال شد يتو نبود! هر ینم یچیمن اشتهام به ه یکه تو باش یدون یم -

! ـــــشیا -

برهنه و نگاه  ياش؛ پاها يفرانسو يکرده و غرق عطر خوشبو شیمهرانا با آن صورت آرا. شد یخود م یداشت از خود ب د؛یخند روزبه

! آغوشش ياتاق خوابشان، تو يخانه، تو يتو نجایآن هم بعد از نه روز ا بنده،یفر

:دیا گرفت و پرسخودش ر يحال جلو نیا با

 زم؟یعز یچ گهید -

:را باال انداخت و گفت شیو ابرو ستادیسر پا ا مهرانا

! حاال دکمه هام رو باز کن -

. برخاست شیمهرانا مثل فنر از جا يجد ي افهیق دنیاول جا خورد و بعد با د روزبه

!به چشم يا -

:دکمه را که باز کرد، نق زد نیاول
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!صد تا دکمه داره نکهیاوه ا! سفته چقدر نیمهرانا ا يوا -

:زد و گفت يلبخند مهرانا

!در ضمن فقط هفده تا دکمه داره. دمشیپوش ینم نیآره، واسه هم -

.یهفده تا منو ماچ کن یتونست یبه جاش م! يرو شمرد نایا یمهرانا که نشست يکاریچه ب -

مانتو، تن مهرانا بود چشمانش  ریکه ز يلباس خواب سرخ و باز دنیاز د. دمهرانا باز ش ي قهی یسه چهار تا دکمه را باز کرد و کم روزبه

 کیبا وجود  شانیعروس دیاما روز خر. لباس خواب يعاشق رنگ سرخ بود، مخصوصا برا. زد که مهرانا را به خنده انداخت یچنان برق

بود رو  کیبوت يو کرم تو ینبات یصورت يو خسته نکرد هر چه رنگ زار  يشود و مهرانا هم نامرد کیداخل بوت دیشلشکر آدم خجالت ک

تن ...  یلباس سرخ مامان نیکرد، ا یم دیروزبه داشت از شروع مجدد رابطشان قطع ام یوقت يآن هم بعد از نه روز دور نجا،یحاال ا. دیخر

! باز هم معجزه... مهرانا 

:و پر از شور گفت خندان

. دارم شیدر پ یآخه راه سخت! يداد يجان، بهم انرژنکنه مهرانا  دیرو ناام دتیخدا ام ،يوا -

:دکمه ها انداخت و گفت یبه باق ينگاه بامزه ا و

! ه؟یچه کار. اریرو از تنم درب شرتیت نیتو هم مشغول شو و ا ،يدیو از کجا خر یک نویا یگ یبه من م يتا دار يخوا یگم مهرانا م یم -

! میکن یم ییوقتمونم صرفه جو يتو

اصال قالب اندام موزونش دوخته ! معرکه... تنش محشر بود  يو سرخ مهرانا تو فیلباس خواب لط. و دکمه ها عاقبت تمام شد دیخند مهرانا

:روزبه زمزمه کرد. بودند

! یخوشگل یلیتو خ -

:گفت يجد یلیخ مهرانا

من چند تا از شرطام رو گفته بودم؟  -

:پاسخ داد یجیبود و با گآنکه نگاهش کند همان طور محو او  یب روزبه

! دونم اما درست رو بخوون ینم... سه تا ... دو  -

. تا نخندد دیلبش را گز مهرانا

! خوام بهت بگم یشرطم رو حاال م نیپنجم -

:نگاهش کرد و گفت روزبه

! باشه قبول یهر چ -

:لبخندش را مهار کرد و گفت مهرانا

! دوباره دکمه هام رو ببند -

!بابا الیخ یب يدوست دار یجان هر ک: کرد و ناباورانه گفت شیموها ينش را الدستا روزبه

:به چشمانش کرد و ناگهان گفت یقیخود شود نگاه عم یکه روزبه از خود ب نیاما قبل از ا د،یآغوشش خز يو تو دیمهراناخند
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!؟يدیمنو نبخش -

:درنگ گفت یو ب دیسرش را عقب کش مهرانا

!دمیبخش -

:دیتر از قبل پرس يجد یلیخ روزبه

؟يمهرانا حاال منو دوست دار -

:گفت مهرانا

؟يبشنو یچ يخوا یم -

:سخت بود، اما گفت نکهیو با ا دیکامال عقب کش روزبه

! اگه تلخ باشه یرو، حت قتیحق -

:گفت شدیندیآن که ب یب مهرانا

! روز به تو عالقمند بشم، اما خوشحالم هیکردم  یوقت فکر نم چیه! یرو گفت دمیعمرم شن يرو که تو یدروغ نیتر نیریمتاسفانه تو ش -

!خوشحالم نجامیاالن که ا! نبودم نجایوقت ا چیکردم ه یو اگه تصادف نم نجامیحاال خوشحالم که با دروغت ا

:مهرانا بالفاصله گفت. زد یلبخند مهربان و گرم روزبه

...خوام گذشتم رو  یم. دوستت دارم یو باور کن یم به من اعتماد کندوست دار! ینگ یبه من دروغ گهیخواد د یاما دلم م -

:مهرانا گذاشت و گفت يلب ها يانگشتش را رو روزبه

!زنده ام با من بمون یفقط با من بمون، تا وقت. حرفا نکن نیمن رو شرمنده تر از ا! ادامه نده -

:عاشقانه نگاهش کرد و زمزمه کرد مهرانا

! با تو واقعا عاشق شدم. یتو عشق اول و آخرم! دوستت دارم روزبه -

:صادقانه گفت روزبه

... زیداره؛ البته بعد از چ فیمردنم ک گهیکه د يوا -

:گفت يبا دلخور مهرانا

!ه؟یوا روزبه مردن چ -

!وقفه یاول نرم و آرام، کم کم تند و تب آلود و ب دش؛یبوس روزبه

:خنده پچ پچ کرد با

!افتاد یبح چه اتفاقاون روز ص ادتهی -

:دیپرس مهرانا

 ؟یک -

.در را گشود و او را هل داد داخل دندیکه به کنار حمام رس نیکرد و هم تیبه عقب هدا دیبوس یرا همان طورکه م او

!با هم م،یحمام بود يما تو -
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.دیکش يشادمانه ا غیج مهرانا

!روزبه نه -

.و خنده شان کل خانه را برداشت غیج يصدا و

آن دو را  دهیفر یوقت. رفتند ثمیم يو مرتب و آراسته به خانه  دندیلباس پوش شهیبعد هر دو خوشحال، سرحال و عاشق تر از هم یاعاتس

. شام دور هم جمع شدند يزنگ زد و همه برا نیدرنگ به نسر یب د،یطور خوشحال د نیا

.جمع اعالم کرد يروزبه تو. بود زشیعشق عز ونیرا مد زیمه چهوا معلق بود، اما حاال آرامش داشت و ه يمهرانا قبال تو انگار

!خواد بره دانشگاه یکه مهرانا خانم م دیاریفعال هوس نوه رو از سرتون در ب ز؛یو پدر عز یگرام يمادرا -

:خوشحال تر از قبل سر به سر روزبه گذاشت و خطاب به پدر شوهرش گفت مهرانا

آخه دوست دارم .باهاشون بکنم یمشورت هیمن  دیباهاش قرار بذار يجور هیشه  یگم؛ م یرو م يدیمجت يشمال، آقا يتو تونیبابا همسا -

! بخوونم یپزشک

:گوشش زمزمه کرد ریآهسته ز روزبه

!گفتم حسودم؛ حسود و عاشق ادمهیخوب  زمیعز -

:با خنده گفت مهرانا

.کنم یت مخوام با پسرشون مشورت کنم، با دکتر صحب یمنم نگفتم م زمیعز -

:فشرد و گفت یدستش را به نرم روزبه

 ؟یگ یم یهان، چ. کنه یمشاورش فقط بوس و مخلفاتش رو قبول م یعنی گانه،یمشاوره اش را. بخوون تیریمد ایاصال ب -

:دیبگو ثمیباعث شد تا م شانیو قهقهه ها دهیو فر نینسر يو پچ پچ ها دندیدو خند هر

! به هم؟ دیگ یم یچ! اه میما هم هست زم،یروزبه عز -

.از هم فاصله گرفتند، اما روزبه همچنان دست مهرانا را نگه داشته بود یکم نیآن دو سرخ و شرمگ و

کیاسفند نود و  شانزده :نایپا

92 ذرآ: نتشارا
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